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 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 
ΕΛΙΔΑ 

   

 Πρόλογοσ  

   

 Ι.ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ                                                                       ςελ.6 

 1. ύντομη Ιςτορικό Αναδρομό                                                                              

2. Αποςτολό Σμόματοσ                          

3. Πτυχιούχοσ Σμόματοσ                                                                      

4. Διοικητικό Διϊρθρωςη                            

5. Ιςτοςελύδα τμόματοσ                                     

6. Δομό πουδών        

7. Κλινικό Ωςκηςη                                      

8. Πρακτικό Ωςκηςη                                      

9. Ερευνητικϋσ υνεργαςύεσ                                                                                   

10. Αξιολόγηςη Μαθημϊτων-Πρακτικόσ Ωςκηςησ –Πτυχιακόσ Εργαςύασ         

11. Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ         

12. Επαγγελματικϊ Δικαιώματα-Κώδικασ Νοςηλευτικόσ Δεοντολογύασ            

13. Ϊνωςη Νοςηλευτών Ελλϊδοσ        

14. Ωδεια Ωςκηςησ Επαγγϋλματοσ    

ςελ.6 

ςελ.7 

ςελ.8 

ςελ.10 

ςελ.13 

ςελ.15 

ςελ.16 

ςελ.18 

ςελ.19 

ςελ.21 

ςελ.24 

ςελ.34/37 

ςελ.42 

ςελ.43 
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 ΙΙ.ΣΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ      ςελ.44 

 ΙΙΙ.ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ       ςελ.46 

 1. Ειςαγωγό             

2. Αντικειμενικού κοπού         

3. Δόλωςη Μαθημϊτων –Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα     

4. Εύδη Μαθημϊτων               

5. Διδακτικό Περιεχόμενο Μαθημϊτων 

6. Α΄ Εξϊμηνο          

7. Β΄ Εξϊμηνο          

8. Γ΄ Εξϊμηνο  

9. Δ΄ Εξϊμηνο                                                                                 

10. Ε΄ Εξϊμηνο          

11. Σ΄ Εξϊμηνο          

12. Ζ΄ Εξϊμηνο             

ςελ.46 

ςελ.48 

ςελ.50 

ςελ.56 

 

 

 

  

 ςελ.58 

ςελ.65 

ςελ.71 

ςελ. 77 
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ςελ.92 
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 IV. ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΣΕΙ – ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

 1. Βιβλιοθόκη          

2. Γραφεύο Διαςύνδεςησ           

3. Γραφεύο Erasmus            

4. Erasmus Mundus            

ςελ.110 

ςελ.112 

ςελ.113 

ςελ.113 
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 5. Υοιτητικό Εςτύα         

6. ύτιςη           

7. Δελτύο Μειωμϋνου Ειςιτόριου       

8. Τγειονομικό Περύθαλψη        

9. Αθλητικϋσ  -  Πολιτιςτικϋσ  Δραςτηριότητεσ               

10. Πώσ θα ϋρθετε ςτο ΑΣΕΙΘ                                                                              

ςελ.117 

ςελ.118 

ςελ.119 

ςελ.119 

ςελ.120 

ςελ.121 
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Αγαπητϋ/ό Υοιτητό/τρια 

 

υγχαρητόρια για την επιτυχύα ςασ και καλώσ όλθατε ςτην εκπαιδευτικό κοινότητα του ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ και ςτο 

Σμόμα Νοςηλευτικόσ. Κρατϊτε ςτα χϋρια ςασ το εγχειρύδιο του Οδηγού πουδών του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ, τησ χολόσ 

Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρόνοιασ του ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ, ενόσ τμόματοσ που λειτούργηςε για πρώτη φορϊ το 1973, ςτο 

Κ.Α.Σ.Ε.Ε. Θεςςαλονύκησ και με την ύδρυςη του Σ.Ε.Ι.Θ. εντϊχθηκε ςτην τριτοβϊθμια τεχνολογικό εκπαύδευςη. όμερα, ςύμφωνα 

με το νόμο 2916/2001 ΥΕΚ 114, όλα τα τμόματα των Σ.Ε.Ι υπϊγονται ςτην ανώτατη εκπαύδευςη. 

τισ ςελύδεσ αυτού του Οδηγού μπορεύτε να βρεύτε  πληροφορύεσ που αφορούν ςτη φιλοςοφύα και ςτην αποςτολό του 

τμόματοσ, ςτη διοικητικό λειτουργύα του, ςτο περιεχόμενο των ςπουδών, ςτο προςωπικό, ςτισ ερευνητικϋσ και μεταπτυχιακϋσ 

δραςτηριότητεσ, νϋα για την επαγγελματικό αποκατϊςταςη των αποφούτων μασ, αλλϊ και πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τισ 

διαθϋςιμεσ υπηρεςύεσ του ΣΕΙ. 

Σο περιεχόμενο του Οδηγού ςπουδών βαςύςτηκε ςτην τελευταύα αναθεώρηςη του Προγρϊμματοσ πουδών του 

Σμόματοσ που ϋγινε το 2009, ςύμφωνα με τισ Ευρωπαώκϋσ οδηγύεσ. 

Με την διαβεβαύωςη ότι το ςύνολο του προςωπικού του τμόματοσ θα καταβϊλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια για να ςασ 

βοηθόςει κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών ςασ, ςασ εύχομαι Καλό Αρχό και Καλό  Επιτυχύα  ςτισ ςπουδϋσ ςασ!! 

 

Η πρόεδροσ του Σμόματοσ  

 

Δρ Κουρκούτα Λαμπρινό, Καθηγότρια  
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Σο Σμόμα Νοςηλευτικόσ εύναι ϋνα από τα ϋξι τμόματα τησ χολόσ Επαγγελμϊτων Τγεύασ και Πρόνοιασ (ΕΤΠ) του Α-ΣΕΙΘ 

Θεςςαλονύκησ. Σα υπόλοιπα τμόματα τησ ςχολόσ εύναι : 

 

Σμόμα Αιςθητικόσ 

Σμόμα Βρεφονηπιοκομύασ 

Σμόμα Σεχνολόγων Ιατρικών Εργαςτηρύων 

Σμόμα Μαιευτικόσ 

Σμόμα Υυςιοθεραπεύασ 

 

Όλεσ οι εγκαταςτϊςεισ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ βρύςκονται ςτο χώρο του ΑΣΕΙΘ ςτη ύνδο Θεςςαλονύκησ.  

 

 

                                                                                                             

 

Σο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του Α-ΣΕΙΘ λειτούργηςε για πρώτη φορϊ το 1973, ςτο Κ.Α.Σ.Ε.Ε. Θεςςαλονύκησ και με την ύδρυςη του 

Σ.Ε.Ι.Θ. εντϊχθηκε ςτην τριτοβϊθμια τεχνολογικό εκπαύδευςη, απορροφώντασ την Ανώτερη Κρατικό χολό Αδελφών Νοςοκόμων 

Θεςςαλονύκησ που λειτουργούςε υπό την εποπτεύα του Τπουργεύου Τγεύασ και Πρόνοιασ. όμερα, ςύμφωνα με το νόμο 2916/2001 

ΥΕΚ 114, όλα τα τμόματα των Σ.Ε.Ι υπϊγονται ςτην ανώτατη εκπαύδευςη. 

Από το Σμόμα Νοςηλευτικόσ ϋωσ ςόμερα ϋχουν αποφοιτόςει περιςςότεροι από 4000 ςπουδαςτϋσ.  

I. ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

http://www.teithe.gr/modules/content/index.php?id=20
http://www.teithe.gr/modules/content/index.php?id=21
http://www.teithe.gr/modules/content/index.php?id=22
http://www.teithe.gr/modules/content/index.php?id=23
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      Η Νοςηλευτικό εύναι ανθρωπιςτικό επιςτόμη, αλλϊ και εξειδικευμϋνη τϋχνη που απευθύνεται ςτον ϊνθρωπο, ςτην οικογϋνεια και 

ςτο κοινωνικό ςύνολο ευρύτερα, ςε όλεσ τισ καταςτϊςεισ υγεύασ και αςθϋνειασ. 

      Σο Σμόμα Νοςηλευτικόσ λοιπόν, ϋχει ωσ αποςτολό να προϊγει την ανϊπτυξη και μετϊδοςη τησ επιςτημονικόσ γνώςησ και των 

κλινικών δεξιοτότων που περιλαμβϊνονται ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ νοςηλευτικόσ επιςτόμησ, μϋςα από τη θεωρητικό 

διδαςκαλύα, την εργαςτηριακό και κλινικό ϊςκηςη  και φυςικϊ από την εφαρμοςμϋνη ϋρευνα. 

  κοπόσ του Σμόματοσ εύναι να παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ ϊρτια εκπαύδευςη που θα τουσ οδηγόςει ςτην επιςτημονικό και 

επαγγελματικό τουσ ςταδιοδρομύα και εξϋλιξη, ωσ πολυδύναμοι νοςηλευτϋσ, υπεύθυνοι για τη προαγωγό τησ υγεύασ, την φροντύδα του 

ανθρώπου, υγιούσ και αςθενούσ, την πρόληψη νόςων και την αποκατϊςταςη τησ υγεύασ. Οι ςπουδαςτϋσ με την αποφούτηςό τουσ θα 

εύναι ϋτοιμοι να εργαςτούν αποτελεςματικϊ τόςο ςτην Κοινότητα, όςο και ςτο Νοςοκομεύο, προςφϋροντασ υπηρεςύεσ ςε Ιδρύματα και 

Οργανιςμούσ Πρωτοβϊθμιασ, Δευτεροβϊθμιασ και Σριτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ. 

 

τo πλαύςιο τησ αποςτολόσ του, το τμόμα: 

 υνεργϊζεται με ϊλλα τμόματα Νοςηλευτικόσ ΑΕΙ και ΣΕΙ, νοςηλευτικϊ ιδρύματα και ϊλλουσ φορεύσ υγεύασ εςωτερικού και 

εξωτερικού 

 Διεξϊγει ερευνητικϊ προγρϊμματα 

 Εφοδιϊζει τουσ φοιτητϋσ με ςύγχρονεσ γνώςεισ ώςτε να εύναι ανταγωνιςτικού επαγγελματύεσ υγεύασ ςε εθνικό και διεθνϋσ 

επύπεδο 

 Οργανώνει ςεμινϊρια και εκπαιδευτικϋσ ημερύδεσ για αποφούτουσ ςτα πλαύςια τησ προώθηςησ τησ ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ 

 Λειτουργεύ όδη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών (  Υροντύδα ςτο ακχαρώδη Διαβότη) 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
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      Με την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ, οι πτυχιούχοι του Σμόματοσ διαθϋτουν υψηλό επύπεδο θεωρητικών γνώςεων και 

δεξιοτότων που θεωρούνται απαραύτητεσ για την αποτελεςματικό ϊςκηςη τησ Νοςηλευτικόσ επιςτόμησ. 

      Ο Νοςηλευτόσ  ςτα πλαύςια τησ νοςηλευτικόσ διεργαςύασ:  

 

α)  εκτιμϊ τισ  ανϊγκεσ  του υγιούσ  ό αςθενούσ  ατόμου,  

β) ςχεδιϊζει τη φροντύδα του  

γ) εφαρμόζει το ςχϋδιο φροντύδασ με νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ,  

δ) αξιολογεύ τα αποτελϋςματα τησ φροντύδασ και  

ε) επανεκτιμϊ  και τροποποιεύ το αρχικό ςχϋδιο, παρεμβαύνοντασ ουςιαςτικϊ ςτο να βοηθόςει το ϊτομο, την οικογϋνεια και την 

κοινότητα όςον αφορϊ ςτην προαγωγό τησ υγεύασ, ςτην πρόληψη τησ νόςου, ςτη θεραπεύα και ςτην αποκατϊςταςη. Παρϊλληλα με τα 

παραπϊνω, ο νοςηλευτόσ αςκεύ διούκηςη, διδαςκαλύα, αλλϊ και νοςηλευτικό ϋρευνα για την προαγωγό τησ επιςτόμησ του. 

      Ο Νοςηλευτόσ που εργϊζεται ςτα νοςοκομεύα, δημόςια και ιδιωτικϊ, αποτελεύ ιςότιμο μϋλοσ τησ διεπιςτημονικόσ υγειονομικόσ 

ομϊδασ, η οπούα αποτελεύται από ιατρούσ, φυςικοθεραπευτϋσ, εργοθεραπευτϋσ, κοινωνικούσ λειτουργούσ και ϊλλουσ επαγγελματύεσ 

υγεύασ.  

Ωλλοι τομεύσ ϊςκηςησ του νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ μπορεύ να εύναι: τα Κϋντρα Τγεύασ, Τγειονομικού και ϊλλοι οργανιςμού, 

Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., Ο..Ε., Σρϊπεζεσ, Βιομηχανύεσ, Εργοςτϊςια, Αςφαλιςτικϋσ  Εταιρεύεσ, Ιδρύματα φροντύδασ Ηλικιωμϋνων, 

Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., ςχολεύα παιδιών με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ιδρύματα τησ δευτεροβϊθμιασ και τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

Προβλϋπεται επύςησ, ςύντομα να εύναι ςε θϋςη να αςκεύ ελεύθερο επϊγγελμα ςτην κοινότητα. 

 

Ο ΠΣΤΦΙΟΤΦΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
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Ωλλεσ δυνατότητεσ του μελλοντικού πτυχιούχου εύναι οι εξόσ: 

 

 Εργαςύα ςε όλεσ τισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και τουσ διεθνεύσ οργανιςμούσ  (η κατανομό των διδακτικών μονϊδων ECTS, 

ςε όλα τα εξϊμηνα φούτηςησ, εξυπηρετεύ την αξιολόγηςη των φοιτητών ςε διεθνϋσ επύπεδο) 

 Απόκτηςηνηςη νοςηλευτικόσ ειδικότητασ ςτο χώρο των νοςοκομεύων για την απόκτηςη του τύτλου του ειδικού νοςηλευτό ςτη 

χειρουργικό, παθολογύα, παιδιατρικό και ςτην ψυχιατρικό 

 Εκπόνηςη μεταπτυχιακών ςπουδών ςε Ιδρύματα του εςωτερικού ό του εξωτερικού 

 υμμετοχό ςε κατατακτόριεσ εξετϊςεισ για την ειςαγωγό τουσ ςε τμόματα των ΑΕΙ 

 υμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα και μελϋτεσ που πραγματοποιούνται ςτο χώρο τησ υγεύασ από διϊφορουσ φορεύσ. 
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το τμόμα, επικεφαλόσ εύναι ο Πρόεδροσ του τμήματοσ που ϋχει διετό θητεύα. Η Γενική υνέλευςη του τμόματοσ εύναι το 

ανώτατο ςυλλογικό όργανο διούκηςησ και ςε αυτό λαμβϊνουν μϋροσ το ςύνολο του εκπαιδευτικού προςωπικού (ΕΠ), καθώσ και 

εκπρόςωποι φοιτητών. 

 

                                                      

 

Πρόεδροσ 

Τμήματοσ 
Τακτικά Μζλη Ε.Π 

και Ε.Τ.Π
Εκπρόςωποι 

φοιτητών 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΨΗ 
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Σο Σμόμα Νοςηλευτικόσ αποτελεύται από 3 τομεύσ, που κϊθε ϋνασ ϋχει τον υπεύθυνο και τα μϋλη του, τα οπούα ςυμμετϋχουν ςτισ 

υνελεύςεισ των Σομϋων ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα. 

 

Σομείσ Σμήματοσ Νοςηλευτικήσ 

1. Σομέασ Κοινωνικών Επιςτημών 

2. Σομέασ Νοςηλευτικών Ειδικοτήτων 

3. Σομέασ Ιατρικών μαθημάτων-κλινικών εργαςτηρίων 

 

Σο υμβούλιο Διοίκηςησ του Σμόματοσ εύναι όργανο ςτο οπούο ςυμμετϋχουν ο Πρόεδροσ του Σμόματοσ, οι υπεύθυνοι των Σομϋων του 

Σμόματοσ, καθώσ και εκπρόςωποσ των φοιτητών. Σο υμβούλιο και η υνϋλευςη ςυγκαλούνται μετϊ από πρόςκληςη του Προϋδρου. 

 

                                                              

Συμβούλιο 
Διοίκησης

Πρόεδ. 

Τμήματος 

Υπεύθ.

Νοσηλ. 
Τομέα

Υπεύθ.

Ιατρ.

Μαθημάτων

Υπεύθ.

Κοιν. 
Επιστημών

Εκπρ. 

Φοιτ. 
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Επιτροπέσ Σμήματοσ 

το τμόμα λειτουργούν επιτροπϋσ οι οπούεσ διαμορφώνονται ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του Σμόματοσ και ςτελεχώνονται από μϋλη του 

Επιςτημονικού Προςωπικού. Ενδεικτικϊ: 

 

 Πρακτικόσ Ωςκηςησ 

 Αξιολόγηςησ Σμόματοσ  

 Μεταγραφών 

 Κατατϊξεων  

 Απαςχόληςησ των φοιτητών ςτα εργαςτόρια του Σμόματοσ 

 Ϊγκριςησ ημειώςεων 

 Προμηθειών Σμόματοσ  

 Ανταλλαγόσ φοιτητών Erasmus  

 

Σα ονόματα των καθηγητών που εύναι υπεύθυνοι ςτα όργανα του Σμόματοσ και ςτισ επιτροπϋσ, ανανεώνονται και αναγρϊφονται 

επύςημα ςτην ιςτοςελύδα του τμόματοσ. 
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Σο Σμόμα Νοςηλευτικόσ  ςε μια προςπϊθεια καλύτερησ ενημϋρωςησ, πληροφόρηςησ τησ κοινωνύασ μασ και του ςυνόλου τησ 

ακαδημαώκόσ κοινότητασ για τη φυςιογνωμύα του Σμόματόσ μασ, ςε ότι αφορϊ ςτισ δυνατότητεσ και ςτισ δραςτηριότητεσ του,  

λειτουργεύ από τον Ιανουϊριο του 2011 την ιςτοςελύδα του. 

Η ςύγχρονη εποχό τησ ταχύτητασ και τησ ϊμεςησ και πλόρουσ ενημϋρωςησ όταν από τουσ βαςικούσ λόγουσ που οδόγηςαν ςτη 

δημιουργύα αυτού του δικτυακού ιςτού. τισ ςελύδεσ του,  ο επιςκϋπτησ, μπορεύ να αντλόςει πληροφορύεσ που αφορούν  το περιεχόμενο 

των ςπουδών (ενημϋρωςη για το τμόμα, το πρόγραμμα ςπουδών κατϊ εξϊμηνο, τα εύδη μαθημϊτων, κλινικό ϊςκηςη, πρακτικό 

ϊςκηςη, εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ, e-class), το προςωπικό του τμόματοσ, τισ ερευνητικϋσ δραςτηριότητεσ, καθώσ και πληθώρα 

ϊλλων χρόςιμων και χρηςτικών πληροφοριών (λειτουργύα γραμματεύασ, ανακοινώςεισ του τμόματοσ, μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ) που 

ςχετύζονται τισ ςπουδϋσ και τη λειτουργύα του τμόματοσ.   

 

Η ηλεκτρονικό διεύθυνςη του τμόματοσ Νοςηλευτικόσ εύναι η εξόσ: www.nurse.teithe.gr  

 

Τπϊρχει επύςησ δυνατότητα ςύνδεςησ (link) με : 

 Σην βιβλιοθόκη του ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ 

 Σο ςύςτημα ΠΤΘΙΑ όπου οι φοιτητϋσ μπορούν να υποβϊλουν τη δόλωςη μαθημϊτων ςτην αρχό κϊθε εξαμόνου και επύςησ 

μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελϋςματα (Βαθμολογύα) των εξετϊςεων. 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 

http://www.nurse.teithe.gr/
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 Σο ςύςτημα ΕΤΔΟΞΟ όπου οι φοιτητϋσ μπορούν να δηλώνουν τα ςυγγρϊμματα των μαθημϊτων που θα παρακολουθόςουν ςε 

κϊθε εξϊμηνο 

 VPN (Αςφαλόσ απομακρυςμϋνη πρόςβαςη ςε βιβλιοθόκεσ και βϊςεισ δεδομϋνων)  

      Σο ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ προςφϋρει τη δυνατότητα αςφαλούσ απομακρυςμϋνησ ςύνδεςησ VPN ςτο δύκτυο του ΑΣΕΙ Η υπηρεςύα 

αυτό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ όταν κϊποιοσ βρύςκεται εκτόσ δικτύου ΑΣΕΙΘ, από οποιοδόποτε μϋροσ του κόςμου, αρκεύ να υπϊρχει 

πρόςβαςη ςτο Internet. Με την επύτευξη τησ απομακρυςμϋνησ αςφαλούσ ςύνδεςησ με το ΑΣΕΙΘ υπϊρχει δυνατότητα πρόςβαςησ ςε 

όλεσ τισ παρεχόμενεσ ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ του ΑΣΕΙΘ, όπωσ για παρϊδειγμα ηλεκτρονικϊ περιοδικϊ και ϊρθρα τησ βιβλιοθόκησ. 

Απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η απόκτηςη προςωπικού λογαριαςμού χρόςτη (για περιςςότερεσ πληροφορύεσ βλ. ςτην ιςτοςελύδα 

του τμόματοσ.) 

Τπϊρχει επύςησ η δυνατότητα  ςυνεχούσ επικοινωνύασ με το τμόμα (εγγραφό ςτο  newsletter) όπου προτϊςεισ, παρατηρόςεισ, ςχόλια 

γύνονται δεκτϊ, καθώσ ςυμβϊλλουν ςτη βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών.   
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Οι ςπουδϋσ ςτο Σμόμα διαρκούν οκτώ εξϊμηνα. τη διϊρκεια των επτϊ πρώτων, η θεωρητικό εκπαύδευςη ςυνδυϊζεται με 

εργαςτηριακό και κλινικό ϊςκηςη για την ανϊπτυξη γνώςεων, δεξιοτότων και εμπειριών ςε διϊφορουσ τομεύσ. τη διϊρκεια του 

όγδοου εξαμόνου κατϊ κύριο λόγο εκπονεύται η πτυχιακό εργαςύα και πραγματοποιεύται η πρακτικό ϊςκηςη ςε νοςηλευτικϊ ιδρύματα 

τησ χώρασ. Η όλη διαδικαςύα, ο τρόποσ και οι φορεύσ που εμπλϋκονται ςτην πραγματοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ορύζεται από 

νόμουσ και προεδρικϊ διατϊγματα που ϋχουν κατϊ καιρούσ εκδοθεύ, όπωσ για παρϊδειγμα προβλϋπεται χρηματικό αποζημύωςη του 

πρακτικϊ αςκούμενου και αςφϊλιςη κατϊ επαγγελματικών κινδύνων. 

    Σο πρόγραμμα ςπουδών περιλαμβϊνει μαθόματα γενικϊ υποχρεωτικϊ και κατ' επιλογόν υποχρεωτικϊ. Πρόκειται για 

μαθόματα γενικόσ υποδομόσ, ειδικόσ υποδομόσ, μαθόματα ειδικότητασ και γενικότερα μαθόματα.  

Ψσ υποχρεωτικϊ μαθόματα χαρακτηρύζονται τα μαθόματα, ςτα οπούα η παρακολούθηςη κι η επιτυχόσ εξϋταςη θεωρεύται 

απαραύτητη για τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ.    

Ψσ κατ’ επιλογόν υποχρεωτικϊ χαρακτηρύζονται τα μαθόματα, τα οπούα ο φοιτητόσ πρϋπει να επιλϋξει, ώςτε να ςυμπληρώςει 

τισ διδακτικϋσ μονϊδεσ που απαιτούνται για τη λόψη του πτυχύου.  

     Όςα μαθόματα από τα παραπϊνω εύναι εργαςτηριακϊ, η παρακολούθηςό τουσ εύναι υποχρεωτικό και πραγματοποιούνται ςε 

χώρουσ κατϊλληλα διαμορφωμϋνουσ και εξοπλιςμϋνουσ με το απαραύτητο υλικό ώςτε να δύνεται η εικόνα του φυςικού χώρου τησ 

κλινικόσ ϊςκηςησ των ςπουδαςτών των Σμημϊτων Νοςηλευτικόσ.  

 

 

ΔΟΜΗ ΠΟΤΔΨΝ 
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Σο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του Αλεξϊνδρειου Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ (ΑΣΕΙ) Θες/κησ, όπωσ και όλα τα Σμόματα 

Νοςηλευτικόσ τησ χώρασ, ϋχει ωσ αποςτολό να προϊγει την ανϊπτυξη και μετϊδοςη τησ επιςτημονικόσ γνώςησ και των κλινικών 

δεξιοτότων που περιλαμβϊνονται ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ νοςηλευτικόσ επιςτόμησ, μϋςα από τη θεωρητικό διδαςκαλύα, την 

εργαςτηριακό και κλινικό ϊςκηςη, αλλϊ και μϋςα από την εφαρμοςμϋνη ϋρευνα. 

 

Αντικειμενικού ςκοπού τησ κλινικόσ ϊςκηςησ των φοιτητών εύναι οι εξόσ: 

 να εξοικειωθούν με τον κλινικό χώρο  

 να εύναι ςε θϋςη να εκτιμούν και να ιεραρχούν τα νοςηλευτικϊ προβλόματα του ατόμου  

 να εφαρμόςουν ςτο μϋτρο του εφικτού (και υπό εποπτεύα) διϊφορεσ νοςηλευτικϋσ πρϊξεισ  

 να αξιολογούν τα αποτελϋςματα μετϊ την εφαρμογό τησ φροντύδασ και να παρακολουθούν τη χορόγηςη νοςηλευτικών 

οδηγιών ςτον ϊρρωςτο και ςτουσ ςυγγενεύσ του  

 να ϋρθουν ςε επαφό με το ςύγχρονο βιοιατρικό εξοπλιςμό ςτο κλινικό περιβϊλλον  

 και γενικότερα, να εφαρμόςουν τισ θεωρητικϋσ τουσ γνώςεισ ςτην πρϊξη.  

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ 
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Οι φοιτητϋσ, από το Β’ εξϊμηνο των ςπουδών τουσ ςτο Σμόμα, υποχρεούνται να εκπονούν κλινικό ϊςκηςη ςε δομϋσ υγεύασ 

προκειμϋνου, να εμπεδώςουν τόςο τισ θεωρητικϋσ γνώςεισ τουσ, όςο και τισ δεξιότητεσ που αποκτούν ςτα εργαςτόρια του τμόματοσ. 

 

Πιο ςυγκεκριμϋνα και ανϊ εξϊμηνο, οι δομϋσ εύναι οι εξόσ (ανανεώνονται βϊςει των αναγκών του Σμόματοσ): 

Β΄ εξϊμηνο: ΚΑΠΗ, Εξωτερικϊ Ιατρεύα Νοςοκομεύων, χολεύα-Ειδικϊ χολεύα  

Γ ΄ εξϊμηνο: Παθολογικϊ και Φειρουργικϊ Σμόματα Νοςοκομεύων  

Δ΄ εξϊμηνο: Ουρολογικϊ, Καρδιολογικϊ και Ορθοπαιδικϊ Σμόματα Νοςοκομεύων  

Ε΄ εξϊμηνο: Παιδιατρικϊ, Παιδοχειρουργικϊ και Μαιευτικϊ Σμόματα Νοςοκομεύων  

Σ΄ εξϊμηνο: ΜΕΘ, Νευρολογικϊ και Χυχιατρικϊ Σμόματα  

Ζ΄ εξϊμηνο: Κϋντρα Τγεύασ, Επεύγοντα και Σακτικϊ Ιατρεύα, Προληπτικόσ ϋλεγχοσ  

 

τo πλαύςιο του προγρϊμματοσ   Erasmus  οι φοιτητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα  να πραγματοποιόςουν  ϋνα μϋροσ  των ςπουδών 

τουσ (κλινικό ϊςκηςη ό θεωρητικϊ μαθόματα) ςε χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Σα ςυνεργαζόμενα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα εύναι τα 

κϊτωθι: 

 Universidad Cardenal Herrera-CEU - Spain  

 Universidad de Jaen, Spain  

 NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa -  Finland  

 Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi - Finland 

 

http://www.uch.ceu.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.vei.fi/content/en/11501/14/14.html
http://www.tokem.fi/
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Η πρακτικό ϊςκηςη των φοιτητών ϋχει εξϊμηνη διϊρκεια πραγματοποιεύται ςτο 8ο εξϊμηνο ςπουδών ςε Δημόςια και Ιδιωτικϊ 

Νοςοκομεύα τησ Θεςςαλονύκησ αλλϊ και ςε Νοςοκομεύα του τόπου τησ μόνιμησ διαμονόσ των φοιτητών. 

Επύςησ, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ   Erasmus  οι φοιτητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα  να πραγματοποιόςουν  ϋνα μϋροσ  τησ 

πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ ςε χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

τόχοι του προγρϊμματοσ εύναι: 

 Η εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ υποδοχόσ  

 Η εξοικεύωςη με διαφορετικούσ πολιτιςμούσ και κουλτούρεσ  

 Η απόκτηςη μιασ Ευρωπαώκόσ Διϊςταςησ των ςπουδών τουσ μϋςω τησ διδαςκαλύασ από καθηγητϋσ με ϊλλη παιδεύα και 

κουλτούρα, τησ διαφορετικόσ διδαςκαλύασ και μεθοδολογύασ του γνωςτικού αντικειμϋνου  

 Η διερεύνηςη του ακαδημαώκού περιβϊλλοντοσ και επεξεργαςύα πιθανών ευκαιριών για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτο 

εξωτερικό  

 Κινητικότητα για πρακτικό ϊςκηςη από 3-12 μόνεσ "επιπλϋον" τησ κινητικότητασ για ςπουδϋσ, ςε νοςηλευτικϊ ιδρύματα 

και οργανιςμούσ. Οι φοιτητϋσ του Σμόματοσ ϋχουν τη δυνατότητα πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτη Υιλανδύα, Πορτογαλύα, 

ουηδύα, Γερμανύα και Βϋλγιο ςτα πλαύςια τησ ςυνεργαςύασ με εκπαιδευτικϊ ιδρύματα των αντύςτοιχων χωρών: 

- Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi - Finland  

- ESEBB (Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto) - Portugal  

- HENaC Haute Ecole Namuroise Catholique - Belgium  

- Klinikzentrum Muelengrund  

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

http://www.tokem.fi/
http://www.esebb.pt/
http://www.henac.be/
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Εςωτερικό  

Σο Επιςτημονικό Προςωπικό του Σμόματοσ ςυνεργϊζεται με μϋλη τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ των ακόλουθων ιδρυμϊτων του 

εςωτερικού: 

 Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ 

 ΕΚΠΑ 

 Ιόνιο Πανεπιςτόμιο 

 Πανεπιςτόμιο Πειραιϊ 

 ΣΕΙ Αθόνασ 

 ΣΕΙ Πειραιϊ 

 ΣΕΙ Λϊριςασ 

 Ελληνικό Ανοιχτό πανεπιςτόμιο 

 

Εξωτερικό  

όμερα, το Σμόμα Νοςηλευτικόσ ςτο πλαύςιο των Ευρωπαώκόσ προοπτικόσ  του, ςυμμετϋχει ςε τϋςςερα Ευρωπαώκϊ 

προγρϊμματα και ςυνεργϊζεται με 11 ακαδημαώκϊ ιδρύματα από 8 Ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα ςυμμετϋχει: 

  

 Εταύροι ςτο πρόγραμμα LEONARDO DΑ VINCΙ: ILLENAH 

ΕΣΑΙΡΟΙ: Αγγλύα, Ιςπανύα, Ιταλύα.  

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ: 20 μϋλη ΔΕΠ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ϋτη (1/9/2009-31/8/2011) http://www.wix.com/mauclau1x/illenah_template 

 Εταύροι ςτο πρόγραμμα ERASMUS IP: WELLMAN.1 

ΕΣΑΙΡΟΙ: Υιλανδύα, Βϋλγιο, Λιθουανύα, Εςθονύα, Ιςπανύα 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ 

http://www.wix.com/mauclau1x/illenah_template
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ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ: 6 μϋλη ΔΕΠ, 24 φοιτητϋσ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ϋτοσ (1/6/2009-30/6/2010) 

https://moodle.e-ope.ee/login/index.php   

  Εταύροι ςτο πρόγραμμα ERASMUS IP: WELLMAN.2 

ΕΣΑΙΡΟΙ: Υιλανδύα, Βϋλγιο, Λιθουανύα, Εςθονύα, Ιςπανύα 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ: 6 μϋλη ΔΕΠ, 24 φοιτητϋσ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:1 ϋτοσ (1/6/2010-30/6/2011) 

https://moodle.e-ope.ee/login/index.php 

 Διοργανωτϋσ ςτο πρόγραμμα ERASMUS IP: OPEN-N1. 

ΕΣΑΙΡΟΙ: Αγγλύα,  Πορτογαλύα, Υιλανδύα, Βϋλγιο 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ: 7 μϋλη ΔΕΠ, 28 φοιτητϋσ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:1 ϋτοσ (15/6/2010-30/6/2011) 

http://dtheo.nurse.teithe.gr/openn/index.htmlhttp://dtheo.nurse.teithe.gr/openn/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
http://dtheo.nurse.teithe.gr/openn/index.html
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Θεωρητικϊ Μαθόματα 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

Ανϊθεςη εργαςιών 

Η βαθμολογικό κλύμακα που χρηςιμοποιεύται για την αξιολόγηςη τησ επύδοςησ των φοιτητών εύναι αυτό από μηδϋν ϋωσ δϋκα (0-

10), με βϊςη επιτυχύασ το βαθμό πϋντε (5).  

Ο χαρακτηριςμόσ τησ επύδοςησ των φοιτητών καθορύζεται ωσ εξόσ:  

από 0 - 3,9 : "κακώσ"  

από 4,00 - 4,90: "ανεπαρκώσ"  

από 5,00 - 6,49: "καλώσ"  

από 6,50 - 8,49: "λύαν καλώσ"  

από 8,50 – 10,0: "ϊριςτα" 

 

Εργαςτόρια 

Για την επιτυχό παρακολούθηςη εργαςτηριακού μαθόματοσ ό του εργαςτηριακού μϋρουσ μεικτού μαθόματοσ,  απαιτεύται ο 

φοιτητόσ να ϋχει διεξϊγει με επιτυχύα το 80%  των αςκόςεων που πραγματοποιόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου.  Σην τελευταύα 

εβδομϊδα του εξαμόνου διεξϊγονται ςυμπληρωματικϋσ εργαςτηριακϋσ ό  επαναληπτικϋσ πρακτικϋσ αςκόςεισ. Διενεργούνται 

προφορικϋσ εξετϊςεισ.  

ε περύπτωςη αποτυχύασ ςτην τελικό εξϋταςη εργαςτηρύου,  όπου υπϊρχει, πραγματοποιεύται επανεξϋταςη πριν την ϋναρξη του 

επόμενου εξαμόνου. Εϊν αποτύχει, Ο φοιτητόσ επαναλαμβϊνει το εργαςτόριο, εκτόσ αν ϋχει λϊβει βαθμό μεγαλύτερο ό ύςο του 4.  την 

περύπτωςη αυτό προςϋρχεται για εξϋταςη μόνο,  ςτην επόμενη εξεταςτικό περύοδο. Λεπτομϋρειεσ για τισ εξετϊςεισ των εργαςτηρύων 

αναγρϊφονται ςτην ιςτοςελύδα του τμόματοσ, καθώσ ανανεώνονται κϊθε ακαδημαώκό ϋτοσ, ανϊλογα με τισ τρϋχουςεσ ανϊγκεσ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ /ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ 
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Πρακτικό ϊςκηςη  

Προκειμϋνου κϊποιοσ φοιτητόσ να πραγματοποιόςει την Πρακτικό του Ωςκηςη θα πρϋπει:  

 Να ϋχει περατώςει το ϋβδομο τυπικό εξϊμηνο ςπουδών.  

 Να ϋχει παρακολουθόςει επιτυχώσ όλα τα  μαθόματα ειδικότητασ 

 Να μην οφεύλει περιςςότερα από το 1/3  του ςυνόλου των μαθημϊτων του 

προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ. 

 

Πτυχιακό εργαςύα 

Για την λόψη του πτυχύου του τμόματοσ, ο φοιτητόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκπονόςει πτυχιακό εργαςύα (ςυνόθωσ 

πραγματοποιεύται ανϊ ζεύγη φοιτητών). Η εκπόνηςη  τησ πτυχιακόσ εργαςύασ πραγματοποιεύται κατϊ το 8ο εξϊμηνο. Σα τακτικϊ και 

τα ϋκτακτα μϋλη Ε.Π προτεύνουν θϋματα πτυχιακόσ εργαςύασ και ϋχουν τον ϋλεγχο και την ευθύνη καθοδόγηςησ των φοιτητών. Ο 

τελικόσ βαθμόσ τησ εργαςύασ προκύπτει ωσ μϋςοσ όροσ των βαθμολογιών τριών βαθμολογητών (ειςηγητόσ και ϊλλα 2 μϋλη Ε.Π), με 

δυνατότητα μϋχρι δύο δεκαδικών ψηφύων. 

Η κλύμακα βαθμολογύασ για τισ πτυχιακϋσ εργαςύεσ ϋχει ωσ εξόσ : 

 

10 (δϋκα ) Άριςτη 

9 (εννϋα) Πϊρα πολύ καλό 

8 (οκτώ) Πολύ καλό 

7 (επτϊ) Καλό 

6 (ϋξι) Αποδεκτό  

5 (Οριακϊ αποδεκτό) 
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υνολικόσ Βαθμόσ πτυχιούχου 

 

Ο βαθμόσ πτυχύου εξϊγεται με προςϋγγιςη ενόσ δεκαδικού ψηφύου και προκύπτει από τον τύπο:  

 

    δ1*β1+δ2*β2+δν*βν   

Β= 

         δ1+δ2+……δν 

όπου β1,  β2,…,βν εύναι οι βαθμού όλων των μαθημϊτων που παρακολούθηςε ο φοιτητόσ  και δ1,  δ2,…,δν,  οι αντύςτοιχεσ 

διδακτικϋσ μονϊδεσ.  τα μαθόματα περιλαμβϊνεται και η πρακτικό ϊςκηςη και η πτυχιακό εργαςύα που πολλαπλαςιϊζονται με 10 και 

20 διδακτικϋσ μονϊδεσ αντύςτοιχα. 
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ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ                

“ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟ ΑΚΦΑΡΨΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ” 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ , ΑΣΕΙΘ 

το τμόμα Νοςηλευτικόσ του Αλεξϊνδρειου Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ Θεςςαλονύκησ λειτουργεύ Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ) με τύτλο «Υροντύδα ςτο ακχαρώδη Διαβότη», για το Ακαδημαώκό ϋτοσ 2012-2013. 

 

Σο ΠΜ περιλαμβϊνει δύο κατευθύνςεισ                                 

 

1. Κλινικό Διαβητολογύα 

 

2. Θεραπευτικό εκπαύδευςη ςτο ακχαρώδη Διαβότη 

 

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών, ϋχει ωσ αντικεύμενο την παροχό εκπαύδευςησ μεταπτυχιακού επιπϋδου ςτο 

ακχαρώδη Διαβότη. Μϋςα από το ΠΜ οι πτυχιούχοι θα αποκτόςουν ιςχυρϋσ επιςτημονικϋσ βϊςεισ, νϋεσ γνώςεισ, εμπειρύα και 

δεξιότητεσ, ϋτςι ώςτε να εύναι ικανού να φροντύζουν και να διαχειρύζονται ϊριςτα καταςτϊςεισ ςχετικϋσ με το ακχαρώδη Διαβότη, 

ενώ παρϊλληλα θα αποκτόςουν ϋνα ςημαντικό εφόδιο για επιτυχό ςταδιοδρομύα ςτον ιδιωτικό, δημόςιο και ακαδημαώκό τομϋα. το 

Εθνικό ςύςτημα υγεύασ, για την αντιμετώπιςη του ακχαρώδη Διαβότη, ςόμερα λειτουργεύ ϋνασ ςημαντικόσ αριθμόσ 

Διαβητολογικών κϋντρων και ιατρεύων, τα περιςςότερα από τα οπούα δεν εύναι επαρκώσ ςτελεχωμϋνα και παρουςιϊζουν ςημαντικϋσ 

ελλεύψεισ ειδικού επιςτημονικού προςωπικού (ιατρών, νοςηλευτών, διαιτολόγων, ψυχολόγων). Αλλϊ και ςτον ιδιωτικό χώρο τησ 

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 
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υγεύασ, η ραγδαύα αύξηςη τησ επύπτωςησ του ςακχαρώδη διαβότη επιβϊλλει και καλλιεργεύ τισ προώποθϋςεισ για τη δημιουργύα 

ςτελεχών εξειδικευμϋνων ςτο ςακχαρώδη διαβότη. 

Η ςυνολικό διϊρκεια ςπουδών εύναι τρύα ακαδημαώκϊ εξϊμηνα. Σα δύο πρώτα εξϊμηνα περιλαμβϊνουν τη διδαςκαλύα 

μαθημϊτων, ενώ το τελευταύο εξϊμηνο περιλαμβϊνει την εκπόνηςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ. Σα μαθόματα θα γύνονται ςτο τμόμα 

Νοςηλευτικόσ του ΑΣΕΙΘ κϊθε Παραςκευό απόγευμα και ϊββατο, προκειμϋνου να μπορούν να τα παρακολουθόςουν και 

εργαζόμενοι. Σα απαιτούμενα δύδακτρα εύναι 1500 ευρώ ανϊ εξϊμηνο. 

το ΠΜ γύνονται δεκτού Πτυχιούχοι Σμημϊτων Νοςηλευτικόσ, Ιατρικόσ, ΣΕΥΑΑ, Υυςικοθεραπεύασ, Διατροφόσ, Διαιτολογύασ, 

Μαιευτικόσ, Χυχολογύασ και ϊλλων ςχετικών επιςτημονικών κλϊδων Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (Πανεπιςτημύων και 

ΣΕΙ),τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ και Ανωτϊτων τρατιωτικών χολών. τουσ 

αποφούτουσ του ΠΜ χορηγεύται Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) ςτη «Υροντύδα ςτο ακχαρώδη Διαβότη» και ςε μύα από 

τισ δύο κατευθύνςεισ , ςτην «Κλινικό Διαβητολογύα» η ςτη «Θεραπευτικό Εκπαύδευςη ςτο ακχαρώδη Διαβότη». 

 

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα του ΜΠ  www.diabetes.teithe.gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://diabetes.teithe.gr/
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τη ςυνϋχεια αναφϋρονται ενδεικτικϊ κϊποια ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ που ο απόφοιτοσ του ΣΕΙ Θεσ/νύκησ 

μπορεύ να υποβϊλει υποψηφιότητα για να τα παρακολουθόςει: 

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Σμήμα Ιατρικήσ 

 Ιατρικό Ερευνητικό Μεθοδολογύα, Σηλ. 2310 999268/ 2310 999272,  

 Κατευθύνςεισ: Κλινικό Ιατρικό Έρευνα, Κοινωνικό Ιατρικό Έρευνα, Βαςικό Ιατρικό Έρευνα http://lomiweb.med.auth.gr/promesi/ 

 Ιατρικό Πληροφορικό «ΠΡΟΜΕΙ»http://lomiweb.med.auth.gr/promesip/ 

Σμήμα Επιςτημών Υυςικήσ Αγωγήσ & Αθλητιςμού 

 Ανθρώπινη Απόδοςη και Τγεύα, Σηλ. 2310 995277, 995269,http://phedgrad.phed.auth.gr/gr/index.htm  

Υυςικό δραςτηριότητα και ποιότητα ζωόσ, Σηλ.: 2310 991834, +30 2310 995269 , http://postgrad.phed.auth.gr/ 

  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ 

Σμήμα Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ ςτην Προςχολική Ηλικία 

 Εκπαύδευςη και Κοινωνικϋσ Διακρύςεισ Ειδικό Αγωγό Σηλ.210-3688526, http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm  

Σμήμα Νοςηλευτικήσ, Σηλ. 210 7462063. Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτουσ εξόσ τομεύσ: 

 Βαςικϋσ Επιςτόμεσ, Δημόςια Τγεύα, Κοινοτικό Νοςηλευτικό , Χυχικό Τγεύα 

 Κλινικό Νοςηλευτικό με κατευθύνςεισ:Γαςτρεντερολογικό Νοςηλευτικό, Εντατικό και Επεύγουςα Νοςηλευτικό, Ογκολογικό 

Νοςηλευτικό και Ανακουφιςτικό Υροντύδα, Παιδιατρικό Νοςηλευτικό, Πρόληψη και Έλεγχοσ Λοιμώξεων, Φειρουργικό Νοςηλευτικό, 

http://www.nurs.uoa.gr/metaptixiaka/index(metaptixiaka).htm 

 

http://lomiweb.med.auth.gr/promesi/
http://lomiweb.med.auth.gr/promesip/
http://phedgrad.phed.auth.gr/gr/index.htm
http://phedgrad.phed.auth.gr/gr/index.htm
http://phedgrad.phed.auth.gr/gr/index.htm
http://postgrad.phed.auth.gr/
http://postgrad.phed.auth.gr/
http://postgrad.phed.auth.gr/
http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm
http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm
http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm
http://www.nurs.uoa.gr/metaptixiaka/index%28metaptixiaka%29.htm
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Σμήμα Επιςτήμησ Υυςικήσ Αγωγήσ και Αθλητιςμού, Σηλ. 210 72760 

 Βιολογύα τησ ϊςκηςησ, http://www.phed.uoa.gr/postgr/1-2.html 

Σμήμα Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ ςτην Προςχολική Ηλικία, Σηλ. 210  3688526 

 Εκπαύδευςη και Κοινωνικϋσ Διακρύςεισ Ειδικό Αγωγό, http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

Σμήμα Ιατρικήσ 

ΕΙΔΙΚΕΤΕΙ: 

 Κοινωνικό Ιατρικό  τηλ. 26510 97540 

 Οργϊνωςη και Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ 

 Πληροφορικό Τγεύασ (με τη ςυνεργαςύα των Σμημϊτων Νοςηλευτικόσ, Πληροφορικόσ, Οικονομικών Επιςτημών του ΕΚΠΑ, του 

Γενικού Σμόματοσ τησ Πολυτεχνικόσ   χολόσ του ΑΠΘ, του Ιατρικού Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, του Σμόματοσ 

Πληροφορικόσ του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Πειραιώσ. 

 Ιατρικό Υυςικό-Ακτινοφυςικό (με τη ςυνεργαςύα του Βιολογικού και του Υυςικού Σμόματοσ του ΕΚΠΑ, του Ιατρικού Σμόματοσ του 

ΑΠΘ, του Ιατρικού Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Θρϊκησ, του Ιατρικού Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, του Ιατρικού 

Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Κρότησ.)  26510 97597 

 Βιοτεχνολογύα (ςε ςυνεργαςύα με το τμόμα Φημεύασ) 

 http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/texnologiespliroforikisstiniatrikikaitiviologia.pdf 

http://www.telecomlab.gr/METAPTYXIAKES_SPOUDES.htm 

http://www.uoi.gr/pms/biotechnology/Kanonismos_Leitourgias_PMS_Biotexnologia.pdf 

  

http://www.phed.uoa.gr/postgr/1-2.html
http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/texnologiespliroforikisstiniatrikikaitiviologia.pdf
http://www.telecomlab.gr/METAPTYXIAKES_SPOUDES.htm
http://www.uoi.gr/pms/biotechnology/Kanonismos_Leitourgias_PMS_Biotexnologia.pdf
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χολή Επιςτημών Αγωγήσ - Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ  Εκπαίδευςησ 

 Ειδικεύςεισ: Εκπαύδευςη Κοινωνικϊ Ευπαθών Ομϊδων, Χυχολογύα-υμβουλευτικό, Υυςικϋσ και Περιβαλλοντικϋσ Επιςτόμεσ, Γλώςςα και 

Παιδικό Λογοτεχνύα, Σηλ. 26510 97454, 95877, http://www.primary.edu.uoi.gr/index.htm 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Σμήμα Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ - Σμήμα Ιςτορίασ 

 Γυναύκεσ και Υύλο: Ανθρωπολογικϋσ και Ιςτορικϋσ Προςεγγύςεισ, Σηλ. 22510 36342, http://www.aegean.gr/gender-

postgraduate/metaptyxiakes_spoudes.htm 

Σμήμα Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ - Σμήμα Ιςτορίασ 

 Kοινωνικό & Ιςτορικό Aνθρωπολογύα, τηλ: 22510-3633, 

 http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/akadhmaika_meta_pmskoinonikh.html 

Σμήμα Επιςτημών τησ προςχολικήσ αγωγήσ & Εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού ςε ςυνεργαςία με το Σμήμα Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ του 

ΣΕΙ Ιονίων Νήςων 

 Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη, τηλ. 22410 99110,  www.rhodes.aegean.gr/tepeaes/prokyrikseis.htm 

 Υύλο και Νϋα Εκπαιδευτικϊ και Εργαςιακϊ Περιβϊλλοντα ςτην Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ, Σηλ. 2241099181, 2241099195,  

http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/ 

 Μοντϋλα χεδιαςμού και Ανϊπτυξησ Εκπαιδευτικών Μονϊδων, Σηλ.22410-99110, http://www.rhodes.aegean.gr/ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΣΕΥΑΑ (ςε ςυνεργαςία με το ΣΕΥΑΑ του Δημοκριτείου) 

 Άςκηςη και Ποιότητα Ζωόσ, http://www.phyed.duth.gr/hellenic/meta/index.html 

http://www.primary.edu.uoi.gr/index.htm
http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/metaptyxiakes_spoudes.htm
http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/metaptyxiakes_spoudes.htm
http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/akadhmaika_meta_pmskoinonikh.html
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
file:///C:\Users\������\Downloads\,%20http:\www.rhodes.aegean.gr\
http://www.phyed.duth.gr/hellenic/meta/index.html
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 ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ 

 Παιδαγωγικό Σμήμα Προςχολικήσ Εκπαίδευςησ 

 «Παιδαγωγικό Παιχνύδι & Παιδαγωγικό Τλικό την Πρώτη Παιδικό Ηλικύα», Σηλ. 24210 74861, 

www.ece.uth.gr/Anakoinoseis/metaptyhiako.htm 

Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, τηλ. 24210 74747, 74881 

 «ύγχρονα Περιβϊλλοντα Μϊθηςησ και Παραγωγό Διδακτικού Τλικού», με κατευθύνςεισ: ςτισ θετικϋσ επιςτόμεσ, ςτισ ανθρωπιςτικϋσ 

επιςτόμεσ, http://www.pms.pre.uth.gr/ 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ 

Σμήμα Ιατρικήσ 

Εφαρμογϋσ των Βαςικών Ιατρικών Επιςτημών με κατευθύνςεισ: 

 Σηλ: 2610 997550, 2610 992942, Υαρμακοκινητικό/Σοξικολογύα, Μοριακό Γενετικό/Κυτταρογενετικό, Παθοβιοχημεύα, Νευροεπιςτόμεσ. 

Μοριακό Ανατομικό http://www.upatras.gr/education/postgraduate/med.php?lang=el 

 Πληροφορικό Επιςτημών Ζωόσ Σηλ: 2610 992942, 2610 997550 

 Σα Σμόματα:Ιατρικόσ, Βιολογύασ, Υαρμακευτικόσ, Υυςικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών ςε ςυνεργαςύα με καθηγητϋσ του Σμόματοσ Μηχανικών 

Η/Τ και Πληροφορικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών και ϊλλων Ελληνικών και ξϋνων Πανεπιςτημύων ςυντονύζουν, οργανώνουν και 

λειτουργούν κατϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ 2003-2004 το "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτη Πληροφορικό Επιςτημών 

Ζωόσ».http://www.upatras.gr/education/postgraduate/pez.php?lang=el http://www.pez.upatras.gr/ 

 

 

 

http://www.ece.uth.gr/Anakoinoseis/metaptyhiako.htm
http://www.pms.pre.uth.gr/
http://www.upatras.gr/education/postgraduate/med.php?lang=el
http://www.upatras.gr/education/postgraduate/pez.php?lang=el
http://www.pez.upatras.gr/
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 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Tμήμα Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων ςε ςυνεργαςία με τα Σμήματα Λογιςτικήσ και Φρηματοοικονομικήσ και Οικονομικών 

Επιςτημών, τηλ.2310 891530 

Μεταπτυχιακό ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων με τισ εξόσ ειδικεύςεισ: 

 Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων (Γενικό Μ.Β.Α.) 

 Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων με εξειδύκευςη ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα, Μϊρκετινγκ, Φρηματοοικονομικό 

Διούκηςη, Διούκηςη Ανθρωπύνων Πόρων, Διούκηςη Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ, Διούκηςη και Οικονομικό Διούκηςη Μονϊδων Παροχόσ Τπηρεςιών 

Τγεύασ, Διούκηςη Εκπαιδευτικών Οργανιςμών και Διούκηςη Αθλητικών Μονϊδων και Υορϋων, τα οπούα εκϊςτοτε εγκρύνει η Ειδικό 

Διατμηματικό Επιτροπό (Ε.Δ.Ε.) http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

Σμήμα Ιατρικήσ 

 Δημόςια Τγεύα και Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ, τηλ: 2810 394615, http://www.med.uoc.gr/indexgrad.htm 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

Tμήμα Υυςικήσ Αγωγήσ 

 Άςκηςη και Ποιότητα Ζωόσ, http://www.phyed.duth.gr/hellenic/meta/index.html 

 

 

  

http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3
http://www.med.uoc.gr/indexgrad.htm
http://www.phyed.duth.gr/hellenic/meta/index.html
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METAΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΨΝ ΠΟΤ ΔΙΟΡΓΑΝΨΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ Σ.Ε.Ι. Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΟΤ 

ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ  Ϋ ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

  

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

 Σμήματα: Νοςηλευτικήσ -  Ιατρικήσ (αντύςτοιχα), Νοςηλευτικό Παθολογύα, τηλ: 26510-97500 – 97502, 

http://www.teiep.gr/metapt%20noshleyt.htm 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΨΝ -  Ε..Δ.Τ. 

 Σμήματα: Δημόςιασ Τγιεινήσ, Εφηρμοςμϋνη Δημόςια Τγεύα, τηλ: 210 5385607-608 - 6463881 – 6460658, 

http://www.nsph.gr/esdy_basic2/ 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΨΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

 Σμήματα: Γενικό Σμήμα Βαςικών Ιατρικών Μαθημάτων – Ιατρικήσ (αντύςτοιχα), Αντιμετώπιςη του Πόνου, τηλ: 26510 

97198, 97201, 97199, http://users.uoi.gr/mdpsycho/ 

Σ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 Σμήματα: Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ – Επιςτημών τησ προςχολικήσ αγωγήσ και του εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού 

(αντύςτοιχα), Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη, τηλ: 26950 24940-8, http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope 

Σ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

 Σμήματα: Νοςηλευτικήσ – Ιατρικήσ (αντύςτοιχα), Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ, τηλ: 2410 565203, 

http://www.teilar.gr/postgraduate 

http://www.teiep.gr/metapt%20noshleyt.htm
http://www.nsph.gr/esdy_basic2/
http://users.uoi.gr/mdpsycho/
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope
http://www.teilar.gr/postgraduate
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Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ – Σ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΑ 

 Σμήματα: Ιατρικών Εργαςτηρίων  - Ιατρικήσ – Κτηνιατρικήσ- Γεωπονίασ – Ιατρικήσ & Ιατρικών Εργαςτηρύων 

(αντύςτοιχα), Εφαρμοςμϋνη Δημόςια Τγεύα και Περιβαλλοντικό Τγιεινό, τηλ: 21005385610, 

http://www.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/index.html 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΕΤΝΨΝ 

 Σμήματα: Αιςθητικήσ – Ιατρική χολή - …(αντύςτοιχα), Περιβϊλλον και Τγεύα, Διαχεύριςη Περιβαλλοντικών Θεμϊτων με 

Επιπτώςεισ ςτην Τγεύα, τηλ: 2105385604/5385600, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/perivallonkaiygeia.pdf 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 Σμήματα: Επιςκεπτών Τγείασ – Ιατρική ςχολή – Υ.Π.Χ. -… (αντύςτοιχα),  τηλ: 2105385691/5385608, Προαγωγό και Αγωγό 

τησ Τγεύασ, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/proagogikaiagogitisygeias.pdf 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ 

 Σμήματα: Νοςηλευτικήσ - Μονϊδεσ Εντατικόσ Θεραπεύασ - Καρδιολογικόσ Νοςηλευτικόσ, τηλ: 2105385613, 

 http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/monadesentatikistherapias.pdf 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

 Σμήματα: Δημόςια Τγιεινήσ - Ιατρική χολή (αντύςτοιχα), τηλ: 2105385608/5385613, 

 http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/ygiiniasfaliaergasias.pdf 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ 

 Σμήματα: Νοςηλευτικήσ - Ιατρική χολή, Κλινικό Παιδιατρικό και Νοςηλευτικό Έρευνα, τηλ: 2105385613,  

http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/klinikipaidiatriki.pdf 

http://www.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/index.html
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/perivallonkaiygeia.pdf
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/proagogikaiagogitisygeias.pdf
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/monadesentatikistherapias.pdf
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/ygiiniasfaliaergasias.pdf
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/klinikipaidiatriki.pdf
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 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ 

 Σμήματα: Νοςηλευτικήσ - Ιατρική χολή, Νοςηλευτικό Θεραπευτικό Καρδιολογύα, τηλ:2105385616, 

http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/nosileftikitherapeftikikardiologia.pdf 

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ 

 Σμήματα : Σεχνολογίασ Ιατρικών Οργάνων – Πληροφορικήσ, Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ ςτην Ιατρικό και τη Βιολογύα, τηλ: 

2105385303, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/texnologiespliroforikisstiniatrikikaitiviologia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/nosileftikitherapeftikikardiologia.pdf
http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/texnologiespliroforikisstiniatrikikaitiviologia.pdf
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ύμφωνα με το Προεδρικό Διϊταγμα 351/1989 (Υ.Ε.Κ.23/26.1.89/τ.Α') τα επαγγελματικϊ δικαιώματα πτυχιούχων του τμόματοσ 

Νοςηλευτικόσ τησ χολόσ Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρόνοιασ (ΕΤΠ) των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (Σ.Ε.Ι), ορύζονται ωσ εξόσ: 

Κεύμενο Ωρθρου 

1.Οι πτυχιούχοι του τμόματοσ Νοςηλευτικόσ τησ χολόσ Επαγγελμϊτων Τγεύασ και Πρόνοιασ των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων 

που φϋρουν τον επαγγελματικό τύτλο (παρ.2, ϊρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικϋσ επιςτημονικϋσ και τεχνικϋσ γνώςεισ ςε όλο το φϊςμα τησ 

γενικόσ νοςηλευτικόσ φροντύδασ, ωσ πολυδύναμοι νοςηλευτϋσ γενικώσ φροντύδων.  

2.Οι νοςηλευτϋσ ϋχουν δικαύωμα απαςχόληςησ εύτε ωσ ςτελϋχη νοςηλευτικών μονϊδων, ςτον ιδιωτικό και δημόςιο τομϋα, εύτε ωσ 

αυτοαπαςχολούμενοι ςε όλο το φϊςμα παροχόσ νοςηλευτικών φροντύδων και ειδικότερα με τα εξόσ αντικεύμενα και δραςτηριότητεσ.  

2.1.Νοςηλευτικϋσ πρϊξεισ που γύνονται με δικό τουσ απόφαςη και ευθύνη εκτϋλεςη προσ κϊλυψη των αναγκών του ανθρώπου ςαν 

βιοψυχοκοινωνικό οντότητα, ςτουσ τομεύσ υγιεινόσ, του ύδιου και του περιβϊλλοντοσ του, αςφϊλειασ, ϊνεςησ, υποβοόθηςησ οργανικών 

λειτουργιών, διατόρηςησ ιςοζυγύων του.  

- Παροχό ολοκληρωμϋνησ και εξατομικευμϋνησ φροντύδασ ςε κλινόρεισ αρρώςτουσ όλων των ηλικιών, που πϊςχουν από διϊφορα νοςόματα.  

- Λόψη νοςηλευτικών μϋτρων και επύβλεψη ανϊπαυςησ και ύπνου.  

- Λόψη μϋτρων για πρόληψη και φροντύδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατϊκλιςη.  

- Κϊλυψη των αδυναμιών αυτοφροντύδασ.  

- Τποβοόθηςη και φροντύδα λειτουργιών απϋκκριςησ εντϋρου και ουροδόχου  κύςτησ.  

- Λόψη νοςηλευτικών μϋτρων για παραγωγό αναπνευςτικόσ λειτουργύασ.  

- τενό παρακολούθηςη αρρώςτων για ϋγκαιρη διαπύςτωςη δυςχερειών ό επιπλοκών από τη νόςο, τισ διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και τα 

θεραπευτικϊ ςχόματα.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 
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- Λόψη μϋτρων για πρόληψη ατυχημϊτων ςτο χώρο παροχόσ νοςηλευτικϋσ φροντύδασ.  

- Απομόνωςη και δόλωςη αρρώςτου με λοιμώδεσ νόςημα.  

Προθανϊτια υποςτόριξη και φροντύδα του αρρώςτου και μεταθανϊτια φροντύδα του αρρώςτου, ςτο θϊλαμο και υποςτόριξη τησ 

οικογϋνειασ.  

- ύτιςη αρρώςτου με όλουσ τουσ τρόπουσ.  

- Εφαρμογό φυςικών μϋςων για πρόκληςη υποθερμύασ και επιςπαςτικών.  

- Πληροφόρηςη του αρρώςτου και των οικεύων του ςε θϋματα που αφορούν. - τη λειτουργύα του νοςοκομεύου - τη νομοθεςύα των 

υπηρεςιών υγεύασ - την εφαρμοζόμενη θεραπευτικό αγωγό  

- Εκπαύδευςη και παροχό βοόθειασ ςτον ϊρρωςτο με ςκοπό την αυτοφροντύδα.  

- Εκπαύδευςη και παροχό βοόθειασ ςτουσ οικεύουσ του αρρώςτου με ςκοπό την ςυνϋχιςη τησ φροντύδασ ςτο ςπύτι.  

- Υροντύδα και υποςτόριξη αρρώςτου και περιβϊλλοντοσ όταν υπϊρχει χρόνιο ό ανύατο νόςημα.  

- Βοόθεια ςτην επικοινωνύα μεταξύ αρρώςτου, οικογϋνειασ, γιατρού, προςωπικού του νοςοκομεύου και ϊλλων κοινωνικών και κοινοτικών 

ιδρυμϊτων.  

- Διενϋργεια γραπτόσ και προφορικόσ ενημερωτικόσ επικοινωνύασ με τα μϋλη τησ υγειονομικόσ ομϊδασ και ϊλλουσ ςυναφεύσ Οργανιςμούσ.  

- υνεργαςύα ςτο ςυντονιςμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεύα και αποκατϊςταςη.   

 Πρϊξεισ ςε απουςύα γιατρού.  

- Εφαρμογό πρωτοκόλλου επειγουςών ενεργειών ςε χώρουσ ό μονϊδεσ όπου δεν εύναι ςπϊνια προβλεπτϊ οξϋα ςυμβϊντα.  

- Εφαρμογό πρώτων βοηθειών.  

- Πρϊξεισ μετϊ από γνωμϊτευςη γιατρού και εκτϋλεςη από τον νοςηλευτό. Ο νοςηλευτόσ ϋχει την ικανότητα λόγω ςπουδών και πρακτικόσ 

εμπειρύασ να εκτελεύ και τισ πιο περύπλοκεσ πρϊξεισ κατ' εφαρμογό του θεραπευτικού προγρϊμματοσ.  

- Μετρόςεισ διαφόρων παραμϋτρων που εμπύπτουν ςτισ αρμοδιότητεσ του νοςηλευτό.  
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- Φορόγηςη φαρμϊκων από όλεσ τισ οδούσ.  

- Φορόγηςησ οξυγόνου με όλουσ τουσ τρόπουσ.  

- Πλόρησ παρεντερικό θρϋψη.  

- Θεραπευτικϊ λουτρϊ.  

- Βρογχικό παροχϋτευςη εκκρύςεων.  

Οι νοςηλευτϋσ ϋχουν δικαύωμα να :  

- υμμετϋχουν ςε περύπτωςη θεομηνιών και εκτϊκτων αναγκών την κοινό προςπϊθεια για την αντιμετώπιςη υγειονομικών προβλημϊτων.  

- υμμετϋχουν ςε όλα τα επύπεδα λόψησ αποφϊςεων του ςυςτόματοσ υγεύασ για τον καθοριςμό τησ πολιτικόσ υγεύασ.  

- Καλύπτουν όλο το φϊςμα τησ διοικητικόσ ιεραρχύασ τησ ςχετικόσ με τον τομϋα τησ ειδικότητασ τουσ, ςύμφωνα με την κϊθε φορϊ ιςχύουςα 

νομοθεςύα.  

- Καθορύζουν τα κριτόρια τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ ςε όλα τα πλαύςια τησ νοςηλευτικόσ ϊςκηςησ.  

- Αςκούν κϊθε ϊλλη επαγγελματικό δραςτηριότητα που εμφανύζεται ςτο αντικεύμενο τησ ειδικότητασ τουσ με την εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ 

ςύμφωνα με τισ ρυθμύςεισ τησ κϊθε φορϊ ιςχύουςασ νομοθεςύασ.  

- Καλύπτουν τομεύσ νοςηλευτικών ειδικοτότων , ελλεύψει ειδικών νοςηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγρϊμματα.  

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου απαςχολούνται ςτην νοςηλευτικό εκπαύδευςη ςύμφωνα με την κϊθε φορϊ ιςχύουςα νομοθεςύα. Ακόμη 

ϋχουν το δικαύωμα να επιςημαύνουν προβλόματα για ϋρευνα ό μελϋτη και να τισ διεξαγϊγουν με ςκοπό την προαγωγό τησ νοςηλευτικόσ 

επιςτόμησ και μεθοδολογύασ.  

4. Οι παραπϊνω πτυχιούχοι αςκούν το επϊγγελμα ςτο πλαύςιο των παραπϊνω επαγγελματικών τουσ δικαιωμϊτων μετϊ την απόκτηςη 

ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ που χορηγεύται από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Τπουργεύου Τγεύασ Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων.  
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ΚΨΔΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ϊχοντασ υπόψη: 

Σισ διατϊξεισ των παρ. 1 και 2 του ϊρθρου 114 του Ν. 2071/92 (ΥΕΚ 123, Α/92) «Εκςυγχρονιςμόσ και Οργϊνωςη υςτόματοσ Τγεύασ» 

Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΥΕΚ 137, Α/85) όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΥΕΚ 154, Α/92) και τροποποιόθηκε με το 

ϊρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΥΕΚ 38, Α/97). 

Σην αρ. 2850/18.4.2000 (ΥΕΚ 565, Β) απόφαςη του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Τγεύασ και Πρόνοιασ «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτουσ Τφυπουργούσ 

Τγεύασ και Πρόνοιασ Φριςτύνα πυρϊκη και Δημότριο Θϊνο». 

Σην αρ. Απόφαςη 15 τησ 139ησ Ολομϋλειασ/2.4.98 του Κεντρικού υμβουλύου Τγεύασ. 

Σο γεγονόσ ότι από τισ διατϊξεισ του παρόντοσ Προεδρικού Διατϊγματοσ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ του Κρατικού Προώπολογιςμού. 

Σην αριθμ. 289/2001 Γνωμοδότηςη του υμβουλύου Επικρατεύασ, μετϊ από πρόταςη του Τφυπουργού Τγεύασ και Πρόνοιασ, αποφαςύζουμε: 

 

Θεςπύζεται Κώδικασ Νοςηλευτικόσ Δεοντολογύασ ωσ εξόσ:  

Ωρθρο 1 

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να αποτελεύ υπόδειγμα ϋντιμου και ϊμεμπτου ατόμου ςε όλεσ τισ εκδηλώςεισ τησ ζωόσ του και να προςτατεύει  την αξιοπρϋπεια του 

νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ.  

Οφεύλει γενικϊ να πρϊττει καθετύ που επιβϊλλει το καθόκον του, ςύμφωνα με τα ςύγχρονα επιςτημονικϊ δεδομϋνα, τισ αρχϋσ τησ ηθικόσ και τησ 

δεοντολογύασ, τισ διατϊξεισ του παρόντοσ κώδικα και τισ διατϊξεισ που αφορούν ςτην ϊςκηςη του νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ.  

Ωρθρο 2  

 Πρωταρχικό μϋριμνα του νοςηλευτό κατϊ την παροχό των υπηρεςιών του εύναι η κϊλυψη των αναγκών του ανθρώπου ωσ βιοψυχοκοινωνικόσ και 

πνευματικόσ οντότητασ.  

ΚΨΔΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
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            Με αποκλειςτικό γνώμονα το ςυμφϋρον του αςθενό, ςτα πλαύςια τησ πρόληψησ, διϊγνωςησ, θεραπεύασ, αποκατϊςταςησ και ανακούφιςησ από τον 

πόνο, οφεύλει ο νοςηλευτόσ να χρηςιμοποιεύ το ςύνολο των επιςτημονικών και επαγγελματικών του γνώςεων και δεξιοτότων και την εμπειρύα του, διατηρώντασ 

ςε κϊθε περύπτωςη την επιςτημονικό και επαγγελματικό του ανεξαρτηςύα. 

Ωρθρο 3 

Ιδιαύτερο καθόκον του νοςηλευτό αποτελεύ η φροντύδα του αςθενό, με τη δημιουργύα του κατϊλληλου θεραπευτικού περιβϊλλοντοσ ώςτε ο αςθενόσ να 

απολαμβϊνει τη μϋγιςτη δυνατό ςωματικό, ψυχικό και πνευματικό υγεύα. 

Ωρθρο 4  

Ο Νοςηλευτόσ πρϋπει κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων του να απϋχει από κϊθε πρϊξη ό παρϊλειψη που εύναι δυνατόν να δημιουργόςει την υπόνοια 

ότι καταφεύγει ςε παραπλϊνηςη ό εξαπϊτηςη των αςθενών, προςϋλκυςη πελατεύασ, προςωπικό διαφόμιςη, ςυνεταιριςμό με ϊτομα που δεν αςκούν το 

επϊγγελμα, ςυγκϊλυψη ατόμων που αςκούν μη νόμιμα το επϊγγελμα ό αθϋμιτο ανταγωνιςμό ςυναδϋλφων. 

Ωρθρο 5  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει απόλυτο ςεβαςμό ςτην προςωπικότητα, την αξιοπρϋπεια και την τιμό του αςθενό. Οφεύλει να λαμβϊνει κϊθε μϋτρο που προϊγει, 

αλλϊ και να απϋχει από κϊθε ενϋργεια που εύναι δυνατό να θύξει το αύςθημα τησ προςωπικόσ ελευθερύασ και την ελεύθερη βούληςη του αςθενό. 

Ωρθρο 6  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να προςφϋρει ιςότιμα προσ όλουσ τουσ αςθενεύσ την ύδια φροντύδα, επιμϋλεια και αφοςύωςη, ανεξϊρτητα από τισ θρηςκευτικϋσ, 

ιδεολογικϋσ ό ϊλλεσ πεποιθόςεισ τουσ, την κοινωνικό και την οικονομικό τουσ κατϊςταςη ό τη βαρύτητα τησ νόςου. 

Ωρθρο 7  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει απεριόριςτο ςεβαςμό ςτην αξύα τησ ανθρώπινησ ζωόσ, λαμβϊνει κϊθε μϋτρο για τη διϊςωςη ό διατόρηςό τησ και απϋχει από κϊθε 

ενϋργεια που εύναι δυνατό να τη θϋςει ςε κύνδυνο. 

Ωρθρο 8  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με αποκλειςτικό γνώμονα το ςυμφϋρον του αςθενό, ςτα πλαύςια και όρια των καθηκόντων του, 

ςύμφωνα με τα δεδομϋνα τησ νοςηλευτικόσ επιςτόμησ και τισ διατϊξεισ που αφορούν την ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ, αποφεύγοντασ οποιαδόποτε  μη 
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ενδεδειγμϋνη ό πειραματικό διαγνωςτικό ό θεραπευτικό μϋθοδο.    Για το ςκοπό αυτό, ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να ενημερώνεται και να βελτιώνει τισ δεξιότητϋσ του 

ςτα πλαύςια τησ ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ. 

Ωρθρο 9  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να παρϋχει τη ςυνδρομό του ςτον αςθενό με κϊθε θεμιτό μϋςο και να τον προςτατεύει από οποιαδόποτε βλϊβη ό κύνδυνο ςτο χώρο 

παροχόσ των υπηρεςιών του, δημιουργώντασ ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον.  

Οφεύλει επύςησ να διαφυλϊττει τα ατομικϊ δικαιώματα του αςθενό και να αποτρϋπει με κϊθε δυνατό μϋςο οποιαδόποτε μορφό παραβύαςόσ τουσ. 

Ωρθρο 10  

Ο Νοςηλευτόσ, ςεβόμενοσ την προςωπικότητα του αςθενό, πρϋπει να παρϋχει τη ςυνδρομό του για την ορθό ενημϋρωςη του αςθενό αναφορικϊ με την 

πρόγνωςη, τη διϊγνωςη, τη θεραπεύα, τουσ ενδεχόμενουσ κινδύνουσ και τα οφϋλη, πριν από τη διενϋργεια κϊθε νοςηλευτικόσ ό ιατρικόσ πρϊξησ. 

Ωρθρο 11  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει απεριόριςτο ςεβαςμό ςτην ιδιωτικό ζωό του αςθενό και απϋχει από κϊθε πρϊξη ό παρϊλειψη που εύναι δυνατό να βλϊψει τον 

απόρρητο χαρακτόρα των κϊθε εύδουσ πληροφοριών των οπούων λαμβϊνει γνώςη κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων του.  

Ωρθρο 12  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να διατηρεύ ϊριςτεσ ςχϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ Νοςηλευτϋσ, τουσ ιατρούσ και το λοιπό προςωπικό κατϊ την εκτϋλεςη των 

καθηκόντων του, παραμερύζοντασ κϊθε διαφορϊ με γνώμονα το ςυμφϋρον του αςθενό και την εύρυθμη λειτουργύα του φορϋα παροχόσ υπηρεςιών. Οφεύλει να 

ςϋβεται και να τιμϊ τουσ ςυναδϋλφουσ Νοςηλευτϋσ κϊθε βαθμύδοσ, εκπαύδευςησ, ό ειδύκευςησ, τηρώντασ την ιεραρχύα. 

Ωρθρο 13  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να ςϋβεται και να ςυνεργϊζεται αρμονικϊ με τουσ ιατρούσ, ακολουθώντασ με ακρύβεια τισ ιατρικϋσ οδηγύεσ, διατηρώντασ 

ςυγχρόνωσ την επιςτημονικό του ανεξαρτηςύα και την ιδιότητϊ του ωσ ιςότιμου μϋλουσ τησ θεραπευτικόσ ομϊδασ. 

Ωρθρο 14 

Απαγορεύεται ςτο Νοςηλευτό να προβαύνει ςε επικρύςεισ ό αποδοκιμαςύεσ του ϋργου των ςυναδϋλφων του, των ιατρών και του λοιπού προςωπικού. 

 

 



 

 
40 

Ωρθρο 15  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του και τη ςυνδρομό του ςτισ δημόςιεσ αρχϋσ για την προαγωγό και διαφύλαξη τησ δημόςιασ υγεύασ, τόςο 

ςτα πλαύςια τησ κοινοτικόσ νοςηλευτικόσ όςο και κατϊ την παροχό νοςηλευτικών υπηρεςιών γενικότερα, ςύμφωνα με  τουσ κανόνεσ τησ επιςτόμησ και τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ. 

Ωρθρο 16  

Ο Νοςηλευτόσ που αςχολεύται με την ϋρευνα οφεύλει να τηρεύ τισ γενικϋσ αρχϋσ ηθικόσ και δεοντολογύασ κατϊ την διενϋργεια κϊθε  επιδημιολογικόσ, 

κλινικόσ ό ϊλλησ ϋρευνασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτουσ διεθνεύσ κώδικεσ και διατυπώνονται ειδικότερα από την αρμόδια επιτροπό ηθικόσ και δεοντολογύασ. Επύςησ 

οφεύλει να λαμβϊνει ιδιαύτερη μϋριμνα για το ςεβαςμό των ατομικών δικαιωμϊτων των ατόμων που ςυμμετϋχουν με τη ςυναύνεςό τουσ  ςε επιςτημονικό ϋρευνα, 

για την επιςτημονικό ακρύβεια των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ και για την τόρηςη του νοςηλευτικού απορρότου. 

Ωρθρο 17  

Ο Νοςηλευτόσ δεν μπορεύ να ςυνδυϊζει την ϋρευνα με τισ νοςηλευτικϋσ φροντύδεσ εκτόσ τησ περύπτωςησ που αυτό η ϋρευνα μπορεύ να προςφϋρει 

διαγνωςτικϊ ό θεραπευτικϊ ςτον αςθενό. 

Ωρθρο 18  

Η παροχό νοςηλευτικών φροντύδων απαιτεύ, ςε όλεσ τισ περιςτϊςεισ, το ςεβαςμό τησ ζωόσ, τησ αξιοπρϋπειασ και τησ ελεύθερησ επιλογόσ του αςθενό. ε 

περύπτωςη ανύατησ αςθϋνειασ που βρύςκεται ςτο τελικό ςτϊδιο μπορεύ η νοςηλευτικό φροντύδα να περιοριςτεύ ςτην ανακούφιςη του φυςικού και ηθικού πόνου 

του αςθενό, παρϋχοντϊσ του την κατϊλληλη υποςτόριξη και διατηρώντασ, κατϊ το δυνατόν την ποιότητα τησ ζωόσ του. Αποτελεύ υπϋρτατο χρϋοσ του νοςηλευτό 

να ςυμπαρύςταται ςτον αςθενό μϋχρι το τϋλοσ και να δρα με τρόπο, ώςτε να του επιτρϋπει τη διατόρηςη τησ αξιοπρϋπειϊσ του. 

Ωρθρο 19  

Ο Νοςηλευτόσ που μετϋχει ςτη διαδικαςύα πιςτοπούηςησ του θανϊτου, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 12 του Ν. 2737/1999 (Α' 174), παρϋχει τη ςυνδρομό 

του ςτο ιατρικό ϋργο και λαμβϊνει κϊθε απαραύτητο μϋτρο προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι τηρόθηκαν οι κεύμενεσ διατϊξεισ. 
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Ωρθρο 20  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει να παρϋχει ςτον αςθενό, μετϊ από αύτηςό του, κϊθε χρόςιμη πληροφορύα ςτα θϋματα τησ αναπαραγωγόσ ςτα πλαύςια των 

αρμοδιοτότων του. ύμφωνα με τη νοςηλευτικό ηθικό, ο Νοςηλευτόσ εξαιτύασ των προςωπικών του πεποιθόςεων ϋχει τη δυνατότητα αποχόσ από τη διαδικαςύα 

αναπαραγωγόσ ό διακοπόσ τησ κύηςησ. 

Ωρθρο 21  

Τποχρεώςεισ ςτα πλαύςια τησ Παιδιατρικόσ Νοςηλευτικόσ 

Η προςωπικότητα και η βούληςη του παιδιού-αςθενό πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη ςτα πλαύςια τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ και να επιδιώκεται η λόψη 

τησ ςυναύνεςησ ιδιαύτερα των εφόβων. 

Ωρθρο 22  

Τποχρεώςεισ ςτα πλαύςια τησ Χυχιατρικόσ Νοςηλευτικόσ  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει τον απαραύτητο ςεβαςμό ςτην προςωπικότητα του ψυχιατρικού αςθενό λαμβϊνοντασ υπόψη τη βούληςό του ςτισ περιπτώςεισ 

εκεύνεσ που εύναι ςε θϋςη να την εκφρϊςει. 

Ωρθρο 23  

Τποχρεώςεισ ςτα πλαύςια τησ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ  

Ο Νοςηλευτόσ οφεύλει ςτα πλαύςια τησ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ να παρϋχει τισ διαγνωςτικϋσ, θεραπευτικϋσ και υποςτηρικτικϋσ νοςηλευτικϋσ υπηρεςύεσ 

του ςε ςτενό ςυνεργαςύα με την ομϊδα υγεύασ, το φορϋα ςτα πλαύςια του οπούου γύνεται η παροχό, καθώσ και τισ δημόςιεσ αρχϋσ για την προςταςύα τησ δημόςιασ 

υγεύασ. 

Ωρθρο 24  

Η ιςχύσ του παρόντοσ διατϊγματοσ αρχύζει από τη δημοςύευςό του ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. τον Τφυπουργό Τγεύασ και Πρόνοιασ αναθϋτουμε 

τη δημοςύευςη και εκτϋλεςη του παρόντοσ διατϊγματοσ. 

Αθόνα, 18 Ιουλύου 2001  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟ  
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Με τον υπ΄αριθ. Νόμο 3252/2004 ϋγινε η “ςύςταςη τησ Ϊνωςησ Νοςηλευτών Ελλϊδοσ”, που αποτελεύ νομικό πρόςωπο δημοςύου δικαύου. 

Εύναι πλόρωσ αυτοδιοικούμενο, υπϊγεται ςτο υπουργεύο Τγεύασ και Κοιν. Αλληλεγγύησ, ϋχει ϋδρα την Αθόνα ενώ λειτουργούν και περιφερειακϊ 

τμόματα ςε όλεσ τισ υγειονομικϋσ περιφϋρειεσ. 

Οι ςκοπού τησ ΕΝΕ εύναι οι εξόσ : 

 Η προαγωγό και ανϊπτυξη τησ Νοςηλευτικόσ επιςτόμησ ωσ ανεξϊρτητησ και αυτόνομησ επιςτόμησ και τϋχνησ για την εξύψωςη του θεςμού 

και την εξαςφϊλιςη υψηλού επιπϋδου φροντύδασ ςτο κοινωνικό ςύνολο 

 Η ϋρευνα, η ανϊλυςη και η μελϋτη των νοςηλευτικών θεμϊτων και η ςύνταξη και η υποβολό επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνων μελετών για τα 

νοςηλευτικϊ προβλόματα τησ χώρασ 

 Η ϋκδοςη των απαιτούμενων για την απόκτηςη –ανανϋωςη τησ ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ πιςτοποιητικών ςτα μϋλη τησ, η τόρηςη 

μητρώων και ο περιοριςμόσ τησ αντιπούηςησ του νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ 

 Ο ϋλεγχοσ τόρηςησ του κώδικα νοςηλευτικόσ δεοντολογύασ και η προαγωγό των δεοντολογικών ηθών και εθύμων του νοςηλευτικού 

επαγγϋλματοσ  κ.ϊλ. 

 

Σακτικϊ μϋλη τησ ΕΝΕ εύναι υποχρεωτικϊ όλοι οι απόφοιτοι  των τμημϊτων Νοςηλευτικόσ ΑΕΙ, ΣΕΙ των ΚΑΣΕΕ, Αντύςτοιχων ςχολών του 

εξωτερικού, τα πτυχύα των οπούων ϋχουν αναγνωριςθεύ επύςημα, των ανωτϋρων ςχολών αδελφών νοςοκόμων  και επιςκεπτών του ΤΤΠρ. Επύςησ 

οι αλλοδαπού για να αςκόςουν το νοςηλευτικό επϊγγελμα ςτη χώρα μασ θα πρϋπει να εύναι μϋλη τησ ΕΝΕ. 

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να αντλόςετε από την Ιςτοςελύδα του Σμόματοσ και τησ ΕΝΕ (www.nurse.teithe.gr,  www.enne.gr  

αντύςτοιχα). 

ΕΝΨΗ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.nurse.teithe.gr/
http://www.enne.gr/
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Μετϊ το πϋρασ τησ φούτηςησ και τησ λόψησ του πτυχύου για να εργαςτεύ κϊποιοσ /α ωσ Νοςηλευτόσ /τρια,  απαραύτητη εύναι η 

ϋκδοςη ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ. Σην ϊδεια αυτό την χορηγεύ η κατϊ τόπουσ αρμόδια Διεύθυνςη Τγεύασ των περιφερειών.  

Φορόγηςη ϊδειασ αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ νοςηλευτό 

Δικαιολογητικϊ: 

1. Αύτηςη 

2. Αντύγραφο πτυχύου 

3. Για πτυχιούχουσ του εξωτερικού φωτοτυπύα 

ξενόγλωςςου πτυχύου, επύςημη μετϊφραςη και ιςοτιμύα 

από το Ι.Σ.Ε. 

4. Παρϊβολο 8,00 € 

5. Υωτοτυπύα Σαυτότητασ επικυρωμϋνη 

6. Δύο (2) φωτογραφύεσ 

7. Τπεύθυνη δόλωςη του/τησ ενδιαφερόμενου/ησ, το 

περιεχόμενο τησ οπούασ θα ϋχει ωσ εξόσ: «δεν ϋχω 

καταδικαςτεύ για καμύα αξιόποινη πρϊξη ό για πρϊξη που 

ϋχει ςχϋςη με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ μου 

ιδιότητασ» ό ςε αντύθετη περύπτωςη: «ϋχω καταδικαςτεύ 

για τισ εξόσ αξιόποινεσ πρϊξεισ» 

8. Για ομογενεύσ ϊδεια παραμονόσ και εργαςύασ 

9. Για αλλοδαπούσ ϊδεια παραμονόσ και εργαςύασ καθώσ 

και Πιςτοποιητικό Αμοιβαιότητασ από το Τπουργεύο 

Εξωτερικών 

10. Εγγραφό ςτην Ε.Ν.Ε. 

11. Ϊνα χϊρτινο ντοςιϋ με λϊςτιχο 

12. Αποδεικτικό κατοικύασ (Υωτοτυπύα πρόςφατου 

λογαριαςμού ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ ό μιςθωτηρύου ςυμβολαύου) 

 

ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ 
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Σο Εκπαιδευτικό Προςωπικό αποτελεύται από τα εξόσ μϋλη: 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΣΗΛΕΥΨΝΟ E-MAIL 

Δρ Κουρκούτα Λαμπρινό  2310013500 lkourkouta@nurse.teithe.gr  

Δρ Ομπϋςη Υιλομόλα 2310013504 obesi@nurse.teithe.gr 

 

                           

   

   

 

 

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΣΗΛΕΥΨΝΟ E-MAIL 

Δρ Λαβδανύτη Μαρύα 2310013503 marlabda@nurse.teithe.gr 

Δρ Μηναςίδου Ευγενία 2310 013506 eminasid68@gmail.com 

 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ/ΣΡΙΑ ΣΗΛΕΥΨΝΟ E-MAIL 

Δρ Μπελλϊλη Θϊλεια 2310013505 thaliabellali@gmail.com 

Δρ Δημητριϊδου Αλ 2310013506 adimitr@nurse.teithe.gr 

Δρ Καζϊκοσ Κυρ. 2310013 539 kkazakos@nurse.teithe.gr 

ΙΙ. ΣΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Σο προςωπικό του Σμήματοσ Νοςηλευτικήσ αποτελείται από : 

 Εκπαιδευτικό προςωπικό (Ε.Π) 

 Ειδικό Σεχνικό Προςωπικό (ΕΣΠ) 

 Διοικητικό Προςωπικό (Γραμματεία) 

 

mailto:lkourkouta@nurse.teithe.gr
mailto:eminasid68@gmail.com
mailto:thaliabellali@gmail.com
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 Η Γραμματεύα ςτελεχώνεται  από 2 διοικητικούσ υπϊλληλουσ :  

 

1 Ιακωβίδησ Δημήτριοσ   (Προΰςτάμενοσ Γραμματείασ) 2310013500 

(infonurse@teithe.gr) 

 

2 Προδρομίδησ Κωνςταντίνοσ Τπεύθυνοσ για ςπουδαςτικά θέματα  

2310013500  (infonurse@teithe.gr) 

 

Η Γραμματεύα δϋχεται τουσ φοιτητϋσ   καθημερινϊ  από    11:00-13:00. 

 

 

Καθηγητέσ Εφαρμογών Σηλέφωνο E-mail 

Θεοφανίδησ Δημήτριοσ 2310 013508 dtheofan@nurse.teithe.gr  

Kουκουρίκοσ Κων/νοσ 2310 013508 eakk@hotmail.gr  

Δρ Σςαλογλίδου Αρετή 2310013509 aretitsa2010@hotmail.com 

Καυκιά Θεοδώρα 2310013506 dkafkia@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΦΝΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

ΚΟΤΣΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

2310013507 

kutalaki@nurse.teithe.gr 

 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ  

 Επιςτημονικούσ ςυνεργάτεσ, απόφοιτουσ 

τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ΑΕΙ και ΣΕΙ) κατόχουσ 

διδακτορικού διπλώματοσ. 

 Εργαςτηριακούσ ςυνεργάτεσ, απόφοιτουσ 

τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ΑΕΙ και ΣΕΙ) κατόχουσ 

μεταπτυχιακού διπλώματοσ ειδύκευςησ. 

 

mailto:infonurse@teithe.gr
mailto:infonurse@teithe.gr
mailto:dtheofan@nurse.teithe.gr
mailto:eakk@hotmail.gr
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ΙΙΙ. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ  

Η Νοςηλευτικό ωσ επιςτόμη και τϋχνη ϋχει ςτο επύκεντρο του ενδιαφϋροντοσ τησ, τον ϊνθρωπο. υςτατικό τμόμα τησ αποτελεύ 

και η ερευνητικό διαδικαςύα γύρω από θϋματα που ϊπτονται τησ υγεύασ του ανθρώπου αλλϊ και τησ νόςου. Μόνο με αυτό τον τρόπο 

εύναι δυνατό η παραγωγό νϋασ γνώςησ και ταυτόχρονα το  “προχώρημα” τησ Νοςηλευτικόσ ωσ επιςτόμησ. Η νϋα γνώςη επιβϊλλει 

αλλαγϋσ, διαφοροποιόςεισ, οι οπούεσ φαύνονται και ςτα βαςικϊ προγρϊμματα ςπουδών των διαφόρων τμημϊτων. Με τον τρόπο αυτό 

επιβϊλλεται κατϊ καιρούσ αναμόρφωςη και αναθεώρηςη των προγραμμϊτων. το τμόμα Νοςηλευτικόσ του ΑΣΕΙΘ η πιο πρόςφατη 

αναμόρφωςη των μαθημϊτων του προγρϊμματοσ ςπουδών ϋγινε το ϋτοσ 2009 και ςύμφωνα με τισ Ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ. 

ΕΙΑΓΨΓΗ        

Η Υιλοςοφύα, η διϊρθρωςη και οι αντικειμενικού ςκοπού του εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ εμπεριϋχονται ό επικεντρώνονται ςε 

5 βαςικϋσ ϋννοιεσ : Ωνθρωποσ, Τγεύα, Κοινότητα, Νοςηλευτικό και Νοςηλευτικό εκπαύδευςη. 

1. Ωνθρωποσ: Ορύζεται ωσ το ενιαύο βιοψυχοκοινωνικό όν το οπούο αποτελεύ ϋνα μοναδικό, ανεξϊρτητο και αυτόνομο αλλϊ ςυγχρόνωσ 

πολύ ςύνθετο και πολύπλοκο ςύςτημα χαρακτηριςτικών, αξιών, εμπειριών και πεποιθόςεων. Παρουςιϊζει επομϋνωσ, ποικύλεσ 

οργανικϋσ, ψυχικϋσ, κοινωνικϋσ και πνευματικϋσ ανϊγκεσ οι οπούεσ τροποποιούνται ςυνεχώσ, ποικύλουν και αναζητούν την ικανοπούηςό 

του. 

2. Τγεύα: Κατϊ τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγεύασ (ΠΟΤ) εύναι η πλόρησ Οργανικό, Χυχικό και Κοινωνικό Ευεξύα του ατόμου και όχι 

μόνο η ϋλλειψη νόςου ό αναπηρύασ. Η Τγεύα αποτελεύ βαςικό ανθρώπινο δικαύωμα και όχι προνόμιο χωρύσ καμύα διϊκριςη ςε ςχϋςη με 

το φύλο, τη φυλό, τη θρηςκεύα, τισ πολιτικϋσ πεποιθόςεισ ό την οικονομικό και κοινωνικό του κατϊςταςη. 
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3. Κοινότητα : Αποτελεύται από ςύνολα ανθρώπων με κοινϊ χαρακτηριςτικϊ, κοινό γεωγραφικό χώρο ό κοινϊ ενδιαφϋροντα, αξύεσ ό 

επιδιώξεισ ό ακόμη και κοινϊ προβλόματα. 

Η βαςικό ομϊδα κοινωνικού ςυνόλου εύναι η οικογϋνεια. Η ςύγχρονη κοινότητα εύναι πολυπολιτιςμικό και ςυνεχώσ εναλλαςςόμενη. 

Δϋχεται ποικύλα και ςυνεχό ερεθύςματα ςτα οπούα αναγκϊζεται να προςαρμοςτεύ και τα οπούα τροποποιούν ςυνεχώσ τισ ανϊγκεσ 

υγεύασ των πολιτών τησ. 

4. Νοςηλευτικό: Εύναι ανθρωπιςτικό επιςτόμη αλλϊ και εξειδικευμϋνη τϋχνη. Αποτελεύ μύα πολύπλοκό επιςτημονικό δραςτηριότητα η 

οπούα απευθύνεται ςτον ϊνθρωπο, την οικογϋνεια και το κοινωνικό ςύνολο ςε όλεσ τισ καταςτϊςεισ υγεύασ και αρρώςτιασ. 

κοπόσ τησ Νοςηλευτικόσ εύναι η αξιολόγηςη των αναγκών υγεύασ, ο προγραμματιςμόσ των παρεμβϊςεων και η βοόθεια του ατόμου 

υγιούσ ό αρρώςτου να αναλϊβει εκεύνεσ τισ δραςτηριότητεσ που ςυντελούν ςτην υγεύα ό την αποκατϊςταςό τησ, τισ οπούεσ το ϊτομο 

θα πραγματοποιούςε χωρύσ βοόθεια, εϊν διϋθετε την απαραύτητη γνώςη, δύναμη και θϋληςη κατϊ την V. Henderson. 

Η ϊςκηςη τησ Νοςηλευτικόσ βαςύζεται ςτην ϋρευνα και το ενδιαφϋρον τησ εςτιϊζεται ςτη διατόρηςη και προαγωγό τησ υγεύασ και την 

πρόληψη τησ αρρώςτιασ ςτα ϊτομα, τισ οικογϋνειεσ και την κοινότητα. Προωθεύ την αυτοφροντύδα, την ανεξαρτηςύα και τον ςεβαςμό 

τησ προςωπικότητασ των δικαιωμϊτων των ανθρώπων ενώ ςυγχρόνωσ παρϋχει επιμελημϋνη επιςτημονικό φροντύδα ςε περιπτώςεισ 

αρρώςτιασ. Επιδιώκει την απόκτηςη κϊθε νϋασ θεωρητικόσ γνώςησ και τεχνογνωςύασ με ςκοπό τη ςυνεχό προςαρμογό τησ 

Νοςηλευτικόσ Επιςτόμησ ςτην ταχύτατα αναπτυςςόμενη γνώςη με προςανατολιςμό τόςο την πρόληψη όςο και την θεραπευτικό 

αντιμετώπιςη των προβλημϊτων υγεύασ των πολιτών. 

5. Νοςηλευτικό Εκπαύδευςη. Ο φοιτητόσ τησ Νοςηλευτικόσ εύναι ϋνασ ενόλικασ υπεύθυνοσ για τη μόρφωςό του η οπούα αποτελεύ μύα 

ςυνεχό δια βύου διεργαςύα και ϋχει το δικαύωμα να αντιμετωπύζεται με ςεβαςμό και αξιοπρϋπεια. Η διδακτικό μεθοδολογύα και 

προςϋγγιςη ενιςχύει την ενεργό ςυμμετοχό των φοιτητών ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. 
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τόχοσ τησ εκπαύδευςησ εύναι η καλλιϋργεια αναλυτικόσ και κριτικόσ ςκϋψησ και η υποςτόριξη του φοιτητό για ενεργό ςυμμετοχό ςτη 

διεργαςύα τησ μϊθηςησ. Ο καθηγητόσ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ τησ μϊθηςησ, ςύμβουλοσ βοηθόσ του φοιτητό, ο ύδιοσ δε αποτελεύ τον 

δια βύου μαθητό και ερευνητό τησ γνώςησ. 

Σο εκπαιδευτικό περιβϊλλον ενιςχύει την ανϊπτυξη κλύματοσ εμπιςτοςύνησ και αλληλοςεβαςμού, ενιςχύει την αυτονομύα και 

αυτενϋργεια των φοιτητών και προςφϋρει ύςεσ ευκαιρύεσ μϊθηςησ ςε όλουσ. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο γενικόσ αντικειμενικόσ ςκοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι να ετοιμϊςει Νοςηλευτϋσ γενικών φροντύδων οι οπούοι να εύναι ικανού 

να προϊγουν, να προςτατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιςτούν την υγεύα των ατόμων /ομϊδων ό την αυτονομύα των ζωτικών 

φυςικών και διανοητικών λειτουργιών τουσ, λαμβϊνοντεσ υπόψη την προςωπικότητα κϊθε ατόμου καθώσ και τα ψυχολογικϊ, 

κοινωνικϊ, οικονομικϊ και πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ του. 

Οι Νοςηλευτϋσ πρϋπει: 

1. Να διαθϋτουν υψηλό επύπεδο θεωρητικών γνώςεων, δεξιοτότων και αναλόγων διαθϋςεων απαραιτότων για την ϊςκηςη τησ 

Νοςηλευτικόσ επιςτόμησ. 

2. Να εύναι επιδϋξιοι επαγγελματύεσ ικανού να εργαςτούν αποτελεςματικϊ ςε όλα τα επύπεδα περύθαλψησ ςτην Πρωτοβϊθμια, 

Δευτεροβϊθμια και Σριτοβϊθμια φροντύδα Τγεύασ. 

3. Να εύναι πρόθυμοι και ικανού να ςυνεχύςουν την επαγγελματικό τουσ εξϋλιξη με τον ςυνεχό εμπλουτιςμό τόςο των θεωρητικών 

γνώςεων όςο και των δεξιοτεχνιών μϋςω τησ κριτικόσ προςϋγγιςησ τησ καθημερινόσ πρϊξησ και τησ ςυνεχούσ διεργαςύασ μϊθηςησ. 

4. Να επιδιώκουν την ανϊπτυξη τησ εκπαύδευςησ και ϊςκηςησ τησ Νοςηλευτικόσ επιςτόμησ ςτο υψηλότερο δυνατό επύπεδο. 
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Οι πιο πϊνω ςκοπού επιτυγχϊνονται μϋςω τησ εκπαύδευςησ η οπούα: 

1.Ειςϊγει τον φοιτητό ςτην πολύπλοκη, δυναμικό φύςη τησ Νοςηλευτικόσ επιςτόμησ  όπωσ αυτό δραςτηριοποιεύται ςτην 

Πρωτοβϊθμια, Δευτεροβϊθμια και τριτοβϊθμια περύθαλψη. 

2. υμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη γνώςεων, δεξιοτεχνιών και ςτϊςεων-διαθϋςεων με τισ οπούεσ ο νοςηλευτόσ θα καταςτεύ ικανόσ να 

αξιολογεύ τισ ανϊγκεσ υγεύασ των ατόμων, να παρεμβαύνει ςτην αντιμετώπιςη των αναγκών αυτών με επιδϋξια νοςηλευτικό φροντύδα 

και να αξιολογεύ τα αποτελϋςματα. 

3. Διευκολύνει την ανϊπτυξη των φοιτητών Νοςηλευτικόσ ωσ προςωπικοτότων αυτοκυριαρχημϋνων, ευαύςθητων ςτισ ανϊγκεσ των 

ϊλλων ανθρώπων, αξιόπιςτων και υπευθύνων ςτη λόψη αποφϊςεων. 

4. Ενιςχύει την ανϊπτυξη ςτουσ φοιτητϋσ αναλυτικόσ και δημιουργικόσ ςκϋψησ για την πρόοδο τησ Νοςηλευτικόσ ωσ επιςτόμησ. 
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ΔΗΛΨΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ 

Εγγραφό ςτο Σμόμα 

Ο πρωτοετόσ φοιτητόσ εγγρϊφεται ςτο Σμόμα αυτοπροςώπωσ με την αςτυνομικό του ταυτότητα, εύτε μϋςω τρύτου προςώπου 

εφόςον αυτό φϋρει νόμιμη εξουςιοδότηςη.  Σα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται εύναι τα εξόσ:  

 Αύτηςη που χορηγεύται από τη Γραμματεύα.  

 Πϋντε πρόςφατεσ φωτογραφύεσ.  

 Υωτοαντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτότητασ  (μη επικυρωμϋνο).  ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει αςτυνομικό ταυτότητα τότε 

προςκομύζεται Πιςτοποιητικό Γϋννηςησ  από το Δόμο.  

 Επικυρωμϋνο φωτοαντύγραφο απολυτηρύου Λυκεύου ό πτυχύου ΣΕΕ.  

 Βεβαύωςη πρόςβαςησ ςτην περύπτωςη αποφούτων Ενιαύου Λυκεύου.  

Μετϊ την εγγραφό του ο φοιτητόσ παραλαμβϊνει το Βιβλιϊριο πουδών ςτο οπούο αναγρϊφεται και ο Αριθμόσ Μητρώου Υοιτητό  

(Α.Μ.Υ.),  το Δελτύο Ειδικού Ειςιτηρύου (Πϊςο) και το Δελτύο Τγειονομικόσ Εξϋταςησ.  

 

Δόλωςη μαθημϊτων 

Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητϋσ υποβϊλλουν αμϋςωσ και τη Δόλωςη Μαθημϊτων με τα μαθόματα που θα παρακολουθόςουν.  

Όςοι δε ςκοπεύουν να αρχύςουν ϊμεςα τισ ςπουδϋσ τουσ ςτο Σμόμα δεν εύναι απαραύτητο να υποβϊλλουν Δόλωςη Μαθημϊτων.  

Ψςτόςο,  θα πρϋπει να την υποβϊλλουν κϊθε επτϋμβριο και Υεβρουϊριο ώςτε να μη διαγραφούν από τα μητρώα φοιτητών του 

Σμόματοσ. Ϊνασ φοιτητόσ διαγρϊφεται εϊν δεν υποβϊλλει Δόλωςη Μαθημϊτων για 2 ςυνεχόμενα ό 3 μη ςυνεχόμενα εξϊμηνα.   
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Η Δόλωςη Μαθημϊτων γύνεται ηλεκτρονικϊ ςτισ καθοριςμϋνεσ από το Σμόμα ημερομηνύεσ, ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

http://pithia.teithe.gr/unistudent/ με τη χρόςη του ατομικού κωδικού του κϊθε φοιτητό (προμηθεύεται από τη γραμματεύα του 

Σμόματοσ και την παραλαβό του βιβλιαρύου ςπουδών).   

Μϋςα ςε δύο εβδομϊδεσ από την ϋναρξη των μαθημϊτων του εξαμόνου,  ο φοιτητόσ ϋχει τη δυνατότητα τροποπούηςησ τησ 

αρχικόσ δόλωςόσ του (ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://pithia.teithe.gr/unistudent/ κατόπιν ανακούνωςησ των ημερομηνιών).   

Μετϊ από αυτό την προθεςμύα ο φοιτητόσ δεν μπορεύ να παρακολουθόςει μαθόματα που δεν ϋχει ςυμπεριλϊβει ςτη δόλωςό του 

και πολύ περιςςότερο δεν μπορεύ να πϊρει μϋροσ ςτισ εξετϊςεισ αυτών των μαθημϊτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/A ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΜ(Θ) ΔΜ(Ε) Ψ(Θ) Ψ(Ε) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1 Ειςαγωγό ςτη 

Νος.επιςτόμη 

4 5 3 3 Τ 

2 Ανατομύα Ι 4 1 3 1 Τ 

3 Υυςιολογύα Ι 4 1 3 1 Τ 

4 Βιολογύα/Γενετικό 2  2  Τ 

5 Εξελικτικό 

ψυχολογύα  

4  3  Τ 

6 Μικροβιολογύα 2  3  Τ 

7 Κοινωνιολογύα 

υγεύασ 

3  2  Τ 

 ΤΝΟΛΟ 23 7 19 5  

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ 

ΔΜ(Θ)=Διδακ. μονϊδεσ Θεωρύα 

ΔΜ(Ε)=Διδακ.μονϊδεσ 

Εργαςτόριο 

Ψ(Θ)= Ώρεσ Θεωρύασ εβδομαδιαύα 

Ψ(Ε)=Ώρεσ εργαςτηρύου 

εβδομαδιαύα 

Τ= Τποχρεωτικό μϊθημα  

Ε= Επιλογόσ μϊθημα    
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Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Αναηομία ΙΙ 2 1 2 1 Υ 

2 Φςζιολογία ΙΙ 3  2  Υ 

3 Βαζικέρ Απσέρ 

Νοζηλεςηικήρ 

5 4 4 3 Υ 

4 Κοιν.Νοζηλεςηικ

ή Ι /Αγωγή Υγείαρ 

5 4 4 4 Υ 

5 Παθολογία Ι 3  3  Υ 

6 Φαπμακολογία 3  3  Υ 

 ΣΥΝΟΛΟ 21 9 18 8  

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Παθ.Νοζηλεςηική Ι 7 4 4 4 Υ 

2 Χει.Νοζηλεςηική Ι 7 4 4 4 Υ 

3 Παθολογία ΙΙ 2  3  Υ 

4 Χειποςπγική Ι 2  2  Υ 

5 Ψςσολογία Υγείαρ 4  3  Υ 

 ΣΥΝΟΛΟ 22 8 16 8  
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Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Παθ.Νοζηλεςηική ΙΙ 7 4 4 4 Υ 

2 Χειπ.Νοζηλεςηική ΙΙ 7 4 4 4 Υ 

3 Οικονομία Υγείαρ 2  2  Υ 

4 Βιοζηαηιζηική 2  2  Υ 

5 Δπιδημιολογία 2  2  Υ 

6 Χειποςπγική ΙΙ 2  2  Υ 

 ΣΥΝΟΛΟ 22 8 16 8  

 

 
Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Παιδ. Νοζηλεςηική 5 10 4 9 Υ 

2 Ογκ. Νοζηλεςηική  5  3  Υ 

3 Γίκαιο/Γεονηολογία  2  3  Υ 

4 Μεθοδολογία έπεςναρ  6  3  Υ 

5 Γιαζθάλιζη 

ποιόηηηαρ ζηη Νοζ. 

ππάξη 

2  2  Ε 

6 Νοζηλεςηική 

Αποκαηάζηαζηρ 

Χπονίωρ Παζσόνηων 

2  2  Ε 

7 Νοζ. Θεωπίερ 2  2  Ε 

8 Γιαηποθή/Γιαιηολογία 2  2  Ε 

 ΣΥΝΟΛΟ 26 10 21 9  
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ΣΤ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Νοζηλεςηική Ψ.Υ 6 5 4 5 Υ 

2 Γεπ.Νοζηλεςηική  4  2  Υ 

3 Δπείγ.Νοζ/κή/ΜΔΘ 6 5 4 5 Υ 

4 Νοζ.Γιοίκηζη/ 

Γιοίκ. Υπηπ. Υγείαρ 

2  3  Υ 

5 Γιαγνωζηική 

Νοζηλεςηική και 

Σημειολογία 

2  2  Ε 

6 Πληποθ.Υγείαρ 2  2  Ε 

7 Ιζηοπία Νοζ/κήρ  2  2  Ε 

8 Νοζοκ.Λοιμώξειρ 2  2  Ε 

 ΣΥΝΟΛΟ 26 10 21 10  
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Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Κοινοηική Νοζηλεςηική ΙΙ 9 6 4 8 Υ 

2 Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ ζηη  

Νοζηλεςηική  

4  3  Υ 

3 Νοζηλεςηική Ψ.Υ Παίδων 

Δθήβων/Σςμβοςλεςηική 

Νοζηλεςηική  

4  4  Υ 

4 Σεμινάπια Νοζηλεςηικήρ 

/Σςγγπαθή επιζηημονικήρ 

επγαζίαρ 

5  3  Υ 

5 Καπδιολ. Νοζηλεςηική 2  2  Ε 

6 Νοζ.Μηηπόηηηαρ/ Υγεία 

Γςναικών 

2  2  Ε 

7 Γημόζια Υγιεινή 2  2  Ε 

8 Αγγλικά οπολογία 2  2  Ε 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 6 22 8  

 

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/A ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΓΜ(Θ) ΓΜ(Δ) Ω(Θ) Ω(Δ) ΚΑΤΖΓΟΡΗΑ 

1 Πηςσιακή επγαζία 20  4  Υ 

2 Ππακηική Άζκηζη 10   35 Υ 

 ΣΥΝΟΛΟ 30  4 35  
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ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ  

Σο ςύνολο των μαθημϊτων του εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ διακρύνεται ωσ εξόσ : 

 Μαθόματα Γενικόσ Τποδομόσ 

 Μαθόματα Ειδικόσ Τποδομόσ 

 Μαθόματα Ειδικότητασ 

 Μαθόματα Δ.Ο.Ν.Α( Διούκηςησ, Οικονομύασ, Νομοθεςύασ,  Ανθρωπιςτικών ςπουδών) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

1 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 

2 ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΙΙ 

3 ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ Ι 

4 ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

5 ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι 

7 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

8 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

9 ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ  Ι 

10 ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ  ΙΙ 

11 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 

12 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

13 ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΓΕΝΕΣΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

1 ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΝΟ/ΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

2 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

3 ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΗ ΝΟ/ΚΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ 

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΝΟ/ΚΗ 

5 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΘΕΨΡΙΕ 

6 ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΟ/ΚΗ ΠΡΑΞΗ 

7 ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΗ 

8 ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΛΟΙΜΨΞΕΙ 

9 ΤΓΕΙΑ ΓΤΝΑΙΚΨΝ/ΝΟ/ΚΗ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ 

10 ΝΟ/ΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΟΝΙΨΝ 

ΠΑΦΟΝΣΨΝ-ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ 

ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 

11 ΝΟ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ-ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΤΓΕΙΑ 

12 ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟ/ΚΗ-ΤΓΓΡΑΥΗ ΕΠΙΣ. 

ΕΡΓΑΙΑ 

13 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

1. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  Ι    

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  Ι 

3.  ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  ΙΙ 

4.  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  ΙΙ 

5.  ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

6.  ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

7.  ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ /ΜΕΘ  

8.  ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Ι/ ΑΓΨΓΗ 

ΤΓΕΙΑ 

9.  ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ  

10. ΓΕΡΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

11. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 

Δ.Ο.Ν.Α 

1. ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΓΕΙΑ  

2. ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΓΕΙΑ 

3. ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΓΕΙΑ 

5. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ  

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

6. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

8. ΑΓΓΛΙΚΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

9. ΙΣΟΡΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

10. ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 

11. ΤΜΒ/ΣΙΚΗ ΝΟ/ΣΙΚΗ / ΝΟ/ΣΙΚΗ 

Χ.Y ΠΑΙΔΨΝ-ΕΥΗΒΨΝ 

12.  

 

ΑΛΤΙΔΕ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ –ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΑ 

A/A ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΑ 

1 Ειςαγωγό ςτη Νος/κό 

Επιςτόμη 

 

2 Βαςικϋσ Αρχϋσ Νοςηλευτικόσ Παθ/κό Νοςηλευτικό Ι και 

Φειρουργικό Νοςηλευτικό Ι 

3 Παθ/κό Νοςηλευτικό Ι και 

Φειρουργικό Νοςηλευτικό Ι 

Παθ/κό Νοςηλευτικό ΙΙ και 

Φειρουργικό Νοςηλευτικό ΙΙ 

4 Μεθοδολογύα Ϊρευνασ και 

Μαθόματα Νοςηλευτικόσ 

Ειδικότητασ (εκτόσ τησ 

Κοινοτικόσ ΙΙ και τησ Νος/κόσ 

Χ.Τ Παύδων και Ενηλύκων 

/υμβ. Νος/κό) 

εμινϊρια Σελειοφούτων 

5 Ανατομύα Ι και Ανατομύα ΙΙ Φειρουργικό Ι 

6 Υυςιολογύα Ι και Υυςιολογύα 

ΙΙ 

Παθολογύα ΙΙ 

7 Επιδημιολογύα και Κοινοτικό 

Νοςηλευτικό Ι 

Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ 

8 Παθολογικό Νοςηλευτικό ΙΙ 

και Φειρουργικό Νοςηλευτικό 

ΙΙ 

ΜΕΘ 

9 Νοςηλευτικό Χυχικόσ Τγεύασ Νος/κό Χ. Τ. Παύδων και 

Εφόβων /υμβουλευτικό 

Νοςηλευτικό 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ  
 
 

 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

 
κοπόσ του μαθόματοσ  

    Να δώςει ςτουσ φοιτητϋσ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ που θα ςυμβϊλουν ςτην ψυχοκοινωνικό προςϋγγιςη και εκπαύδευςη των αςθενών ωσ 

βιοψυχoκοινωνικό οντότητα.  το τϋλοσ του εργαςτηρύου οι φοιτητϋσ να ϋχουν τη δυνατότητα να εφαρμόςουν  δεξιότητεσ επικοινωνύασ τισ οπούεσ 

θα χρηςιμοποιόςουν ςτην διεργαςύα ςυλλογόσ πληροφοριών όπωσ η λόψη και ακριβόσ καταγραφό του νοςηλευτικού ιςτορικού καθώσ και ο 

ςχεδιαςμόσ φροντύδασ με την μϋθοδο τησ Νοςηλευτικόσ διεργαςύασ. Επύςησ, να εξαςκηθούν ςτη λόψη και καταγραφό των ζωτικών ςημεύων, καθώσ 

και ςτη ςυμπλόρωςη του θερμομετρικού διαγρϊμματοσ. 

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθόματοσ (ΘΕΨΡΙΑ) 

 Ειςαγωγό ςτην επιςτόμη τησ  Νοςηλευτικόσ: Οριςμόσ-ςτόχοι τησ Νοςηλευτικόσ- Η Νοςηλευτικό ςτην υγεύα και την αςθϋνεια  

 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την υγεύα. Αςκόςεισ προαγωγόσ τησ ευεξύασ ςτην υγεύα και την αςθϋνεια. 

 Βαςικϋσ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ: Ωτομο, Οικογϋνεια, Κοινότητα. Μηχανιςμού ϊμυνασ του ατόμου. 

 Η Διεργαςύα τησ επικοινωνύασ-Μορφϋσ επικοινωνύασ- Παρϊγοντεσ που την επηρεϊζουν. 

 Η επικοινωνύα ςτην Νοςηλευτικό Διεργαςύα-Παρϊγοντεσ που προϊγουν την  αποτελεςματικό επικοινωνύα. Ανϊπτυξη θεραπευτικών 

δεξιοτότων και τεχνικών επικοινωνύασ. 

 Ανϊπτυξη θεραπευτικών δεξιοτότων και τεχνικών επικοινωνύασ. 

 Υυςικό Εξϋταςη - Λόψη και καταμϋτρηςη Ζωτικών ημεύων. Εξϊςκηςη Υοιτητών 

 Υυςικό Εξϋταςη - Λόψη και καταμϋτρηςη Ζωτικών ημεύων. Εξϊςκηςη Υοιτητών 

 Μελϋτη και υμπλόρωςη  θερμομετρικού διαγρϊμματοσ. Εξϊςκηςη Υοιτητών 

 Νοςηλευτικό Διεργαςύα: τϊδια τησ Νοςηλευτικόσ διεργαςύασ – Σεκμηρύωςη- Φαρακτηριςτικϊ τησ Νοςηλευτικόσ Διεργαςύασ. 

 Νοςηλευτικό εκτύμηςη - Μϋθοδοι υλλογόσ Δεδομϋνων (Παρατόρηςη, υνϋντευξη, Νοςηλ. Ιςτορικό) 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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 Νοςηλευτικό Διϊγνωςη: Διατύπωςη, Επικύρωςη και Ιερϊρχηςη των Νοςηλευτικών Διαγνώςεων 

 Καταγραφό του χεδύου Νοςηλευτικόσ Υροντύδασ 

 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  

 

 Διδακτικό περιεχόμενο μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην επιςτόμη τησ  Νοςηλευτικόσ: Οριςμόσ-ςτόχοι τησ Νοςηλευτικόσ- Η Νοςηλευτικό ςτην υγεύα και την αςθϋνεια -Παρϊγοντεσ 

που επηρεϊζουν την υγεύα. Αςκόςεισ προαγωγόσ τησ ευεξύασ ςτην υγεύα και την αςθϋνεια. 

 Βαςικϋσ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ: Ωτομο, Οικογϋνεια, Κοινότητα . Μηχανιςμού ϊμυνασ του ατόμου. Ερωτηματολόγιο για ύπνο. 

 Η Διεργαςύα τησ επικοινωνύασ-Μορφϋσ επικοινωνύασ- Παρϊγοντεσ που την επηρεϊζουν. 

 Η επικοινωνύα ςτην Νοςηλευτικό Διεργαςύα-Παρϊγοντεσ που προϊγουν την  αποτελεςματικό επικοινωνύα. Ανϊπτυξη θεραπευτικών 

δεξιοτότων και τεχνικών επικοινωνύασ. 

 Ανϊπτυξη θεραπευτικών δεξιοτότων και τεχνικών επικοινωνύασ. 

 Υυςικό Εξϋταςη – Λόψη και καταμϋτρηςη Ζωτικών ημεύων. Εξϊςκηςη Υοιτητών 

 Υυςικό Εξϋταςη – Λόψη και καταμϋτρηςη Ζωτικών ημεύων. Εξϊςκηςη Υοιτητών 

 Μελϋτη και υμπλόρωςη  θερμομετρικού διαγρϊμματοσ. Εξϊςκηςη Υοιτητών 

 Νοςηλευτικό Διεργαςύα: τϊδια τησ Νοςηλευτικόσ διεργαςύασ – Σεκμηρύωςη- Φαρακτηριςτικϊ τησ Νοςηλευτικόσ Διεργαςύασ. 

 Νοςηλευτικό Εκτύμηςη - Μϋθοδοι υλλογόσ Δεδομϋνων (Παρατόρηςη, υνϋντευξη, Νοςηλευτικό Ιςτορικό) 

 Νοςηλευτικό Διϊγνωςη: Διατύπωςη, Επικύρωςη και Ιερϊρχηςη των Νοςηλευτικών Διαγνώςεων 

 Καταγραφό του χεδύου Νοςηλευτικόσ Υροντύδασ. 

 Αξιολόγηςη νοςηλευτικόσ διεργαςύασ 

 Αρχϋσ  αςηψύασ –αντιςηψύασ. Αποςτεύρωςη. Αξιολόγηςη του εργαςτηρύου – Επανϊληψη 

 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να διδαχθούν οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ δομόσ του ανθρωπύνου ςώματοσ, δηλαδό τη ςύνθεςη, το ςχόμα, το μϋγεθοσ, τη 

μορφό και τη θϋςη των ιςτών και των οργϊνων, καθώσ και την τοπογραφικό και τη λειτουργικό ςχϋςη μεταξύ τουσ. Αυτό ϋχει ςαν ςτόχο την 

εμπϋδωςη και κατανόηςη των παρεχομϋνων γνώςεων, ϋτςι ώςτε ο φοιτητόσ να τισ επεκτεύνει και να ςυνδυϊςει τη γνώςη τησ ανατομικόσ με το 

ζωντανό υγιό και αςθενό ϊνθρωπο, ο οπούοσ εύναι τελικϊ ο αποδϋκτησ αυτών των γνώςεων. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ Θεωρύα Ανατομικόσ Ι : 

 Δομό του κυττϊρου του ανθρώπου (1η – 2η εβδομϊδα) 

 Ιςτού του ανθρωπύνου ςώματοσ : (3η – 4η εβδομϊδα) 

 Επιθηλιακόσ ιςτόσ 

 Ερειςτικόσ ιςτόσ 

 Μυώκόσ ιςτόσ 

 Νευρικόσ ιςτόσ 

 Όργανα και ςυςτόματα του ανθρωπύνου ςώματοσ.Ειςαγωγό (5η εβδομϊδα) 

 Αναπνευςτικό ςύςτημα (6η – 7η εβδομϊδα) 

 Κυκλοφορικό ςύςτημα (8η – 9η εβδομϊδα) 

 Πεπτικό ςύςτημα (10η – 11η εβδομϊδα) 

 Ουροποιητικό ςύςτημα (12η εβδομϊδα) 

 Γεννητικό ςύςτημα (13η εβδομϊδα) 

 Ωςκηςη των φοιτητών ςε προπλϊςματα, πύνακεσ και εικόνεσ, με τα ςύγχρονα μϋςα προβολόσ για την κατανόηςη τησ μορφολογύασ, τησ 

τοπογραφικόσ θϋςησ και ςχϋςησ των οργϊνων και ςυςτημϊτων του θεωρητικού μϋρουσ. 

Μϋθοδοι Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ  
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ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ Ι 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται με τουσ φυςιολογικούσ μηχανιςμούσ ςε κυτταρικό και ιςτικό επύπεδο, ενώ διδϊςκονται και τη φυςιολογικό λειτουργύα 

οργϊνων και ςυςτημϊτων καθώσ επύςησ και τον ςυντονιςμό τησ ςύνθετησ αυτόσ λειτουργικόσ διαδικαςύασ. Οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να 

γνωρύζουν τα χαρακτηριςτικϊ και τουσ φυςιολογικούσ μηχανιςμούσ λειτουργύασ του ανθρώπινου οργανιςμού. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

Περιγρϊφονται η ςύςταςη και οι φυςιολογικϋσ ιδιότητεσ του κυττϊρου και τα επιμϋρουσ ςυςτόματα του ανθρώπινου οργανιςμού. Αναλυτικϊ: 

 Κύτταρο (1η εβδομϊδα) 

 Διακύνηςη υγρών (2η εβδομϊδα) 

 Αιμοποιητικόσ ιςτόσ – Υυςιολογύα (3η - 5η εβδομϊδα) 

 Κυκλοφορύα του αύματοσ – Υυςιολογύα (6η - 8η εβδομϊδα) 

 Αναπνευςτικό ςύςτημα – Υυςιολογύα (9η - 11η εβδομϊδα) 

 Ουροποιητικό ςύςτημα – Οξεοβαςικό ιςορροπύα (12η - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ ΓΕΝΕΣΙΚΗ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

 Να καταςτόςει τουσ φοιτητϋσ ικανούσ να κατανοόςουν τισ αρχϋσ τησ Βιολογύασ και τουσ βαςικούσ βιολογικούσ μηχανιςμούσ καθώσ και τισ βαςικϋσ 

ϋννοιεσ τησ μοριακόσ βιολογύασ. Να κατανοόςουν τισ μεθόδουσ μϋςω των οπούων θα αποκτηθεύ η επιςτημονικό γνώςη. 

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Γενικό Βιολογύα:  

 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ και οργϊνωςη των εμβύων όντων. 

 Η οργϊνωςη τησ ζωόσ. Η ενϋργεια ςτα ζώντα  ςυςτόματα. 

 Αρχϋσ γενετικόσ. Εξϋλιξη. 
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 Σαξινόμηςη των εμβύων όντων. Η ςχϋςη μεταξύ ζώων και φυτών. 

 Η  δομικό και λειτουργικό προςαρμογό τουσ. Μελϋτη οικοςυςτημϊτων. 

Μοριακό Βιολογύα:  

 Βαςικϋσ ϋννοιεσ Μοριακόσ Βιολογύασ. 

 Γενετικόσ κώδικασ. Αναδιπλαςιαςμόσ DNA.  

 Πρωτεώνοςύνθεςη. Ρύθμιςη γονιδύων. Αναςυνδιαςμόσ   

 DNA. Γονιδιακό θεραπεύα.    

Γενετικό: 

Βαςικϋσ Αρχϋσ γενετικόσ, 

 Νόμοι κληρονομικότητασ, γονύδιο και ϊτομο, γονύδιο και πληθυςμόσ, 

 Μεταλλϊξεισ, ςυγγενεύσ ανωμαλύεσ, 

 Αιμοςφαιρινοπϊθειεσ 

 Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. 

 

ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να κατανοόςουν οι φοιτητϋσ την ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ μϋςα από τισ διαδοχικϋσ φϊςεισ τησ οντογενετικόσ πορεύασ του ατόμου και αφετϋρου τα 

προβλόματα – βιοςωματικόσ και ψυχοκοινωνικόσ υγεύασ – του αναπτυςςόμενου ατόμου. Ιδιαύτερη αναφορϊ γύνεται ςτην αντιμετώπιςη των 

ψυχολογικών προβλημϊτων των παιδιών κατϊ τη διϊρκεια τησ νοςηλεύασ ςτο νοςοκομεύο, καθώσ και των προβλημϊτων που προκύπτουν από τα 

διϊφορα νοςόματα. 

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Σο αντικεύμενο τησ Εξελικτικόσ Χυχολογύασ – το αναπτυξιακό μοντϋλο για την αξιολόγηςη τησ υγεύασ και τησ νόςου. 

 Αναπτυξιακϋσ περύοδοι ςτα πλαύςια τησ ψυχολογύασ τησ υγεύασ – θεωρύεσ για την εξϋλιξη του ατόμου. 

 Από τη βρεφικό ςτην εφηβικό ηλικύα: Χυχοκινητικό – γνωςτικό – ηθικό και ψυχοκοινωνικό ανϊπτυξη. 

 Η διαμόρφωςη των αντιλόψεων υγεύασ. Η ςύνδεςη τησ υγεύασ με την όλη γνωςτικό ωριμότητα του ατόμου. 



 

 
63 

 Η ψυχολογικό προετοιμαςύα του παιδιού για τη νοςηλεύα του ςτο νοςοκομεύο. 

 Σο πρόβλημα του πόνου ςτα παιδιϊ- Η αντιμετώπιςη επώδυνων ιατρικών εξετϊςεων από παιδιϊ και εφόβουσ. 

 Παιδιϊ με χρόνιο νόςημα – ψυχολογικϊ προβλόματα και αντιμετώπιςη τουσ. 

 Νεανικόσ ςακχαρώδησ διαβότησ και ποιότητα ζωόσ. 

 Κακοόθεισ όγκοι τησ παιδικόσ ηλικύασ. 

 Σο παιδύ και ο θϊνατοσ. 

 Οι ψυχολογικϋσ αντιδρϊςεισ των ενηλύκων και γηριατρικών αςθενών ςτο ςτρεσ τησ νόςου. Προγρϊμματα πρόληψησ και προαγωγόσ υγεύασ 

 Επιλογό θεμϊτων από την ψυχολογύα τησ εγκύου και τησ επιτόκου. Γονεώκό κρύςη, Μητρότητα, Πατρότητα. 

 Κατϊθλιψη κατϊ την εγκυμοςύνη και τον τοκετό. Γενετικό καθοδόγηςη και ςυμβουλευτικό. 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ  

Να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ γενικϋσ γνώςεισ και τισ τεχνικϋσ μελϋτησ των μικροοργανιςμών. 

Να αποκτόςουν οι φοιτητϋσ γενικϋσ γνώςεισ για την εφαρμογό εργαςτηριακών τεχνικών για την καλλιϋργεια, απομόνωςη και ταυτοπούηςη των 

μικροβύων. 

Να αποκτόςουν ικανότητα ςε υψηλό επύπεδο χρόςησ των οργϊνων του μικροβιολογικού εργαςτηρύου, εφαρμογόσ ειδικών τεχνικών μεθόδων που 

απαιτούνται. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Γενικϋσ γνώςεισ Μικροβιολογύασ. (1η – 2η εβδομϊδα) 

 Σαξινόμηςη και περιγραφό των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών   κυττϊρων. (3η – 4η εβδομϊδα) 

 Σαξινόμηςη και γενικό περιγραφό των παθογόνων μικροβύων, των Πρωτοζώων των Μυκότων και των Ιών. (5η – 6η εβδομϊδα) 

 Επύδραςη των φυςικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων ςτα μικρόβια. (7η – 8η εβδομϊδα) 

 Αντιμικροβιακϋσ ουςύεσ και τρόποσ δρϊςησ τουσ. (9η – 10η εβδομϊδα) 

 Αποςτεύρωςη , καλλιϋργειεσ , θρεπτικϊ υλικϊ. (11η εβδομϊδα) 
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 Μικροςκόπιο. (12η εβδομϊδα) 

 χϋςη των μικροβύων με τον ανθρώπινο οργανιςμό-τρόποι μετϊδοςησ και πηγϋσ μικροβύων. (13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ Εξετϊςεισ 

 

ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΓΕΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  βοηθόςει τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν τα κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ αςθϋνειασ, την εμπειρύα τησ αςθϋνειασ, τη δυναμικό των ςχϋςεων 

μϋςα ςτο ςύςτημα υγεύασ καθώσ και τουσ περιοριςμούσ και τισ προοπτικϋσ τησ επαγγελματικόσ φροντύδασ. Η ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ικανότητασ 

μϋςα από τη μελϋτη του ςυγκεκριμϋνου γνωςτικού αντικειμϋνου μπορεύ να ενιςχύςει την αυτογνωςύα των νοςηλευτών ώςτε να παρϋχουν 

ςύγχρονη και χωρύσ διακρύςεισ ανθρωποκεντρικό φροντύδα. Ϊτςι, το νοςηλευτικό επϊγγελμα που προώποθϋτει ιδιωτικότητα, εχεμύθεια και ςτενό 

διαπροςωπικό ςχϋςη με τουσ αςθενεύσ αντιμετωπύζεται και από την κοινωνιολογικό ϊποψη, η οπούα υποςτηρύζει και αποδϋχεται την επύδραςη των 

κοινωνικών δυνϊμεων ςτην ϊςκηςό του. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην Κοινωνιολογύα τησ Τγεύασ. Διακρύςεισ τησ Κοινωνιολογύασ τησ Τγεύασ. Κοινωνιολογύα τησ Αςθϋνειασ – των Τπηρεςιών Τγεύασ 

– τησ θεραπευτικόσ ςχϋςησ – τησ Ποιότητασ Ζωόσ – τησ Βιοηθικόσ. 

 Κοινωνιολογύα τησ Αςθϋνειασ. Τγεύα και αρρώςτια. Βαςικϋσ εννοιολογικϋσ προςεγγύςεισ. Αντιλόψεισ, ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ υγεύασ. 

 Κοινωνιολογύα τησ Αςθϋνειασ (ςυνϋχεια). Ανιςότητεσ και διαφορϋσ ςτην υγεύα. Ανιςότητα ειςοδόματοσ και προςδόκιμο ζωόσ. Ανιςότητεσ 

ςτο επύπεδο υγεύασ του πληθυςμού. Ανιςότητεσ ςτην προςφορϊ και χρόςη των υπηρεςιών υγεύασ. Ανομύα και αγχογόνα γεγονότα τησ ζωόσ. 

Ωγχοσ και αρρώςτια. Αναζότηςη φροντύδασ υγεύασ. 

 Κοινωνιολογύα των υπηρεςιών υγεύασ. Οι υπηρεςύεσ υγεύασ ςτην κοινωνύα. Νοςοκομεύο - «επιχεύρηςη»: διλόμματα. Ηγεςύα και διούκηςη. 

 Κοινωνιολογύα των υπηρεςιών υγεύασ (ςυνϋχεια). Επικοινωνύα και ποιότητα φροντύδασ υγεύασ. Ιατρικόσ φϊκελοσ και φϊκελοσ φροντύδασ 

υγεύασ. 

 Κοινωνιολογύα τησ θεραπευτικόσ ςχϋςησ. Κοινωνικού ρόλοι ςτη θεραπευτικό ςχϋςη ιατρού-αρρώςτου. Ομούωσ, ςτη ςχϋςη νοςηλευτό και 

αςθενούσ. 
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 Κοινωνιολογύα τησ Ποιότητασ Ζωόσ. Τγεύα και ποιότητα ζωόσ. Κοινωνικού δεύκτεσ ποιότητασ ζωόσ. Αςυμβατότητα εκτιμόςεων μεταξύ 

υποκειμενικών και αντικειμενικών διαςτϊςεων τησ ποιότητασ ζωόσ. Περιοριςμού εκτιμόςεων τησ ποιότητασ ζωόσ. 

 Ποιότητα ζωόσ αςθενών. Ποιότητα ζωόσ αςθενών: με καρκύνο – με AIDS – με καρδιαγγειακϊ νοςόματα – με Alzheimer – ποιότητα ζωόσ 

νεφροπαθών. 

 Κοινωνιολογύα Βιοηθικόσ και Δεοντολογύασ. Βαςικϋσ αρχϋσ βιοηθικόσ. υναύνεςη και ενημϋρωςη αςθενούσ.  

 Ικανότητα αντύληψησ τησ ενημϋρωςησ. Ελεύθερη λόψη αποφϊςεων. Απόκρυψη τησ αλόθειασ. Εμπιςτευτικότητα και ιατρικό απόρρητο. 

 Κοινωνιολογύα τησ Βιοηθικόσ (ςυνϋχεια). Ευθαναςύα και υποβοηθούμενη αυτοκτονύα. Πειραματικϋσ ιατρικϋσ ϋρευνεσ. Παρηγορητικό 

φροντύδα. Θεραπευτικό ματαιότητα. 

 Κοινωνιολογύα τησ Βιοηθικόσ (ςυνϋχεια). Μεταμοςχεύςεισ οργϊνων. Τποβοηθούμενη αναπαραγωγό.  Κλωνοπούηςη. 

 Κοινωνιολογύα τησ Βιοηθικόσ (ςυνϋχεια). ύγκρουςη ςυμφερόντων και πολλαπλότητα ιατρικών ρόλων. Διλόμματα κατανομόσ πόρων και 

θεραπευτικόσ αποτελεςματικότητασ. 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΙΙ 

 
κοπόσ  

 Nα  διδαχθούν οι φοιτητϋσ  τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ δομόσ του ανθρωπύνου ςώματοσ, δηλαδό τη ςύνθεςη, το ςχόμα, το μϋγεθοσ, τη μορφό και τη 

θϋςη των ιςτών και οργϊνων, καθώσ και την τοπογραφικό και λειτουργικό ςχϋςη μεταξύ τουσ. Αυτό ϋχει ςαν ςτόχο την εμπϋδωςη και κατανόηςη 

των παρεχομϋνων γνώςεων, ϋτςι ώςτε ο φοιτητόσ να τισ επεκτεύνει και να ςυνδυϊςει τη γνώςη τησ ανατομικόσ με το ζωντανό υγιό και αςθενό 

ϊνθρωπο, ο οπούοσ εύναι τελικϊ ο αποδϋκτησ αυτών των γνώςεων. Η ανατομικό αποτελεύ το θεμϋλιο επύ του οπούου οικοδομεύται η όλη ιατρικό 

επιςτημονικό κατϊρτιςη.  

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Νευρικό ςύςτημα, (1η – 3η εβδομϊδα) 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
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 Αιςθητόρια όργανα, (4η – 6η εβδομϊδα) 

 Ενδοκρινεύσ αδϋνεσ, (7η – 9η εβδομϊδα) 

 Δικτυοενδοθηλιακό ςύςτημα(10η – 12η εβδομϊδα) 

 Εμπϋδωςη των ανατομικών όρων ςε ςχϋςη με τη λειτουργικό τουσ ςημαςύα. (13η εβδομϊδα) 

 Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Οι φοιτητϋσ διδϊςκονται τη φυςιολογικό λειτουργύα ςε κυτταρικό επύπεδο εξειδικευμϋνων κυττϊρων (μυώκό, νευρικό και καρδιακό κύτταρο) 

καθώσ επύςησ και τη ςυντονιςμϋνη λειτουργύα οργϊνων και ςυςτημϊτων του ανθρώπου. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Υυςιολογύα νευρικού και μυώκού κυττϊρου (1η εβδομϊδα) 

 Υυςιολογύα καρδιακού μυόσ και λεύων μυώκών ινών (2η εβδομϊδα) 

 Σο νευρικό ςύςτημα (κεντρικό και περιφερικό) (3η - 6η εβδομϊδα) 

 Πεπτικό ςύςτημα – Θρϋψη - Μεταβολιςμόσ (7η - 8η εβδομϊδα) 

 Ενδοκρινεύσ αδϋνεσ (θυρεοειδόσ, παραθυρεοειδεύσ, ενδοκρινόσ μούρα του παγκρϋατοσ, επινεφρύδια, αναπαραγωγό) (9η - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. 

 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 

κοπόσ  του μαθόματοσ     Με τη θεωρητικό διδαςκαλύα οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν γνώςεισ ώςτε να εύναι  ςε θϋςη να εκτιμούν τισ βαςικϋσ 

ανϊγκεσ και τα προβλόματα του αρρώςτου, να ςχεδιϊζουν  την εξατομικευμϋνη Νοςηλευτικό φροντύδα και να εφαρμόζουν ςωςτϊ τισ ανϊλογεσ 

νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ, αξιολογώντασ τα αποτελϋςματϊ τουσ. 
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το εργαςτηριακό μϋροσ, οι φοιτητϋσ θα εκπαιδευτούν ώςτε να εύναι ςε θϋςη να εκτελούν ςωςτϊ τισ βαςικϋσ Νοςηλευτικϋσ δεξιότητεσ και να 

αξιολογούν τα αποτελϋςματϊ τουσ και μϋςω εργαςτηριακών αςκόςεων να εύναι ικανού να βοηθούν ςτην αποκατϊςταςη τησ υγεύασ των αςθενών. 

 Διδακτικό περιεχόμενο μαθόματοσ 

 Νοςοκομεύο: κοπόσ και λειτουργύα ενόσ ςύγχρονου νοςοκομεύου,Διϊκριςη νοςοκομεύων – νοςηλευτικό μονϊδα – θϊλαμοι νοςηλευτικόσ 

μονϊδασ – Εξωτερικϊ Ιατρεύα. Υυςικό περιβϊλλον του αρρώςτου. (1η εβδομϊδα) 

 Αρχϋσ αςηψύασ – αντιςηψύασ  και αποςτεύρωςησ. (2η εβδομϊδα) 

 Εφαρμογό προληπτικών, θεραπευτικών, ανακουφιςτικών και υποςτηρικτικών μϋτρων – κατακλύςεισ. (3η εβδομϊδα) 

 Επιςπαςτικϊ μϋςα - Νοςηλευτικϊ μϋτρα για την αντιμετώπιςη ανωμαλιών απεκκριτικόσ λειτουργύασ του εντερικού ςωλόνα – Τποκλυςμόσ. 

Εφαρμογό μϋτρων αςφϊλειασ και προςταςύασ του αρρώςτου. (4η εβδομϊδα) 

 Εφαρμογό νοςηλευτικόσ διεργαςύασ ςε χειρουργημϋνουσ αςθενεύσ: προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό φροντύδα (5η-8η εβδομϊδα) 

 Μετεγχειρητικϋσ επιπλοκϋσ κυκλοφορικού, πεπτικού, αναπνευςτικού και ουροποιητικού ςυςτόματοσ. (9η εβδομϊδα) 

 Φειρουργικό τραύμα. Γενικϋσ αρχϋσ επούλωςησ τραύματοσ – πρόληψη μολύνςεων. (10η – 11η εβδομϊδα) 

 Γενικϋσ αρχϋσ χορόγηςησ φαρμϊκων. ( 12η εβδομϊδα) 

 Εφαρμογό προςτατευτικών μηχανιςμών του ςώματοσ του Νοςηλευτό κατϊ την ϊςκηςη τησ Νοςηλευτικόσ. (13η  εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ  τελικϋσ εξετϊςεισ  

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 Διδακτικό περιεχόμενο   

 τρώςιμο κλύνησ με ϋνα και  δύο νοςηλευτϋσ, Επιςπαςτικϊ μϋςα - Σοπικϋσ φυςιολογικϋσ επιδρϊςεισ εφαρμογόσ θερμότητασ και ψύχουσ(1η – 

2η εβδομϊδα) 

 Αεριςμόσ και αλλαγό λευχειμϊτων με τον ϊρρωςτο ςε πλϊγια θϋςη (3η  εβδομϊδα) 

 Αεριςμόσ και αλλαγό λευχειμϊτων με τον ϊρρωςτο ςε ύπτια  θϋςη (4η εβδομϊδα) 

 Ατομικό υγιεινό – Μπϊνιο αςθενούσ- λούςιμο ςτο κρεβϊτι, περιπούηςη ςτοματικόσ κοιλότητασ(5η εβδομϊδα) 

 τρώςιμο χειρουργικού κρεβατιού - Προεγχειρητικό Νοςηλευτικό φροντύδα (γενικό – τοπικό - τελικό). (6η εβδομϊδα) 

 Αξιολόγηςη και Βαςικό Νοςηλευτικό φροντύδα χειρουργημϋνου αςθενούσ. (7η εβδομϊδα) 

 Ετοιμαςύα πακϋτου προσ αποςτεύρωςη. Κατακλύςεισ—Πρόληψη - Υροντύδα κατακλύςεων(8η εβδομϊδα) 
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 Φειρουργικό τραύμα – Υροντύδα χειρουργικού τραύματοσ(9η εβδομϊδα) 

 Επιςπαςτικϊ - Αντενδεύξεισ εφαρμογόσ θερμότητασ – ψύχουσ(10η εβδομϊδα) 

 Νοςηλευτικϊ μϋτρα για την αντιμετώπιςη ανωμαλιών απεκκριτικόσ λειτουργύασ του εντερικού ςωλόνα – Σοποθϋτηςη ςωλόνα αερύων και 

υπόθετων. Τποκλυςμόσ. (11η εβδομϊδα) 

 Εφαρμογό μϋτρων αςφϊλειασ και προςταςύασ του αρρώςτου.(12η εβδομϊδα) 

 Αξιολόγηςη του εργαςτηρύου – Επανϊληψη(13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ  

Προφορικϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Ι/ΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ  

Να αναδεύξει το αντικεύμενο τησ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ, καθώσ και το ρόλο και τισ δραςτηριότητεσ του κοινοτικού νοςηλευτό. υγκεκριμϋνα οι 

φοιτητϋσ θα πρϋπει να κατανοόςουν την ϋννοια τησ πρόληψησ και προαγωγόσ τησ υγεύασ και να  αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ για την 

ενημϋρωςη και διδαςκαλύα των οικογενειών ό ομϊδων ςτην κοινότητα. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ  

 Ειςαγωγό, οριςμού (υγεύα, κοινότητα) (1η εβδομϊδα) 

 Πρόληψη    (2η εβδομϊδα) 

 Νοςηλευτικϋσ θεωρύεσ που διϋπουν την κοινοτικό νοςηλευτικό(3η εβδομϊδα) 

 Αγωγό υγεύασ (4η - 7η εβδομϊδα)     

 Περιβϊλλον και υγεύα  ( 8η εβδομϊδα)   

 Εκτύμηςη αναγκών αςθενό ςτην κοινότητα  (9η εβδομϊδα)   

 Η βύα ςτην κοινότητα (κακοπούηςη παιδιού - ηλικιωμϋνου)  (10η εβδομϊδα)   

 Πρόςβαςη ςτην δευτεροβϊθμια/τριτοβϊθμια φροντύδα(δομϋσ, αποκεντροπούηςη) (11η εβδομϊδα) 

 Περιεχόμενο νοςηλευτικόσ παρϋμβαςησ ςτην κοινότητα, ςυνεργαςύα με ϊλλουσ επιςτόμονεσ υγεύασ (12η – 13η εβδομϊδα) 

 Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ και εκπόνηςη εργαςύασ. 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  αποκτόςουν οι φοιτητϋσ  αντύληψη και γνώςη περύ του πϊςχοντοσ ανθρώπου και των επιμϋρουσ κατϊ ςυςτόματα παθόςεων αυτού. 

 Αναλυτικϊ οι φοιτητϋσ θα διδαχθούν: 

Σουσ βαςικούσ παθογενετικούσ μηχανιςμούσ πρόκληςησ των νοςημϊτων και τησ μετϊδοςησ αυτών 

Σουσ ςύγχρονουσ τρόπουσ διϊγνωςησ 

Σισ ϊμεςεσ και απώτερεσ επιπλοκϋσ τουσ 

Σην θεραπευτικό αντιμετώπιςη αλλϊ και τα μϋςα πρόληψησ και προςταςύασ των παθόςεων αυτών 

Σα προβλόματα του ςύγχρονου τρόπου ζωόσ και τησ εμπλοκόσ τουσ με τα νοςόματα του ανθρώπου 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού (1η - 2η εβδομϊδα)  

 Γύνεται ειςαγωγό ςτο μϊθημα «Παθολογύα». Οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται με τισ κλαςικϋσ μεθόδουσ κλινικόσ προςϋγγιςησ όπωσ η επύκρουςη, 

η ακρόαςη, η ψηλϊφηςη και ϋχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με όρουσ όπωσ η διϊγνωςη και η διαφορικό διϊγνωςη και να διδαχτούν 

τισ ςύγχρονεσ εργαςτηριακϋσ μεθόδουσ, όπωσ εύναι το υπερηχογρϊφημα, η αξονικό και η μαγνητικό τομογραφύα. 

 Νοςόματα Αιμοποιητικού ςυςτόματοσ: αναιμύεσ, λευχαιμύεσ (3η - 4η εβδομϊδα) 

 Νοςόματα Πεπτικού ςυςτόματοσ: πεπτικό ϋλκοσ, γαςτροοιςοφαγικό παλινδρόμηςη, παγκρεατύτιδα, παθόςεισ χοληφόρων, ηπατύτιδα, 

κύρρωςη του όπατοσ.(5η - 7η εβδομϊδα) 

 Παθόςεισ αναπνευςτικού ςυςτόματοσ: βρογχικό ϊςθμα, χρόνια αναπνευςτικό πνευμονοπϊθεια. (8η - 9η εβδομϊδα) 

 Λοιμώδη νοςόματα: τρόποσ μετϊδοςησ, προφύλαξησ αλλϊ και διαγνωςτικό προςπϋλαςη και αντιμετώπιςη λοιμωδών νοςημϊτων που κατ’ 

εξοχό επιπολϊζουν ςτον ελληνικό πληθυςμό.(10η - 11η εβδομϊδα) 

 Νεοπλϊςματα: ςυχνότερα εύδη νεοπλαςμϊτων. (12η - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

  Να γύνουν κατανοητϋσ οι βαςικϋσ αρχϋσ που διϋπουν την αςφαλό και αποτελεςματικό χορόγηςη των φαρμϊκων ςτην κλινικό πρϊξη.  το 

τϋλοσ του μαθόματοσ ο φοιτητόσ να γνωρύζει  βϊςη των ςυςτημϊτων του ανθρωπύνου ςώματοσ  τα αντύςτοιχα φϊρμακα, να εξοικειωθεύ με τισ 

δρϊςεισ, ενδεύξεισ, αντενδεύξεισ των φαρμϊκων, αλλϊ και με τισ αλληλεπιδρϊςεισ με ϊλλα φϊρμακα. Επύςησ να αποκτόςει τη δυνατότητα αντύληψησ 

παρενεργειών με βϊςη την κλινικό εικόνα του αςθενό. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ : 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού.  

 Μηχανιςμού ενϋργειασ των φαρμϊκων ςτον Οργανιςμό 

 Υαρμακοκινητικό. Οδού χορόγηςησ φαρμϊκων.  

 Ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ των φαρμϊκων. 

 Ανϊπτυξη νϋων φαρμϊκων.  

 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το βαθμό αςφϊλειασ και αποτελεςματικότητασ των φαρμϊκων.  

 Αλληλεπιδρϊςεισ φαρμϊκων. 

 Υϊρμακα που επιδρούν ςτο Αυτόνομο Νευρικό ςύςτημα.  

 Υϊρμακα που επιδρούν ςτο Κεντρικό Νευρικό ςύςτημα.  

 Υϊρμακα που επιδρούν ςτο Καρδιαγγειακό ςύςτημα.  

 Υϊρμακα που επιδρούν ςε ϊλλα οργανικϊ ςυςτόματα.  

 Φημειοθεραπευτικϊ φϊρμακα. 

 Αντιφλεγμονώδη Υϊρμακα και τοπικϋσ ορμόνεσ. 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Ι   ΘΕΨΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ  

         Με την θεωρητικό διδαςκαλύα οι φοιτητϋσ θα εύναι ικανού να  εφαρμόςουν  τη νοςηλευτικό διεργαςύα ςτουσ χειρουργικούσ αςθενεύσ, τισ 

αποκτηθεύςεσ γνώςεισ ςτη νοςηλευτικό εκτύμηςη των αναγκών χειρουργικών αςθενών, ςτο ςχεδιαςμό και ςτην παροχό ποιοτικόσ νοςηλευτικόσ 

φροντύδασ.  Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτη διαδικαςύα νοςηλευτικόσ διϊγνωςησ, νοςηλευτικών παρεμβϊςεων και αξιολόγηςόσ τουσ με βϊςη 

ςύγχρονα βιβλιογραφικϊ δεδομϋνα ςτα πλαύςια τησ ϊςκηςησ νοςηλευτικόσ βαςιςμϋνησ ςε ενδεύξεισ (evidence based nursing).  

το εργαςτηριακό μϋροσ οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν όλεσ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ που θα τουσ κϊνουν ικανούσ να προςφϋρουν 

νοςηλευτικό φροντύδα ςε αςθενεύσ που νοςηλεύονται ςε τμόματα του παθολογικού και χειρουργικού τομϋα. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτη χειρουργικό νοςηλευτικό: φϊςεισ περιεγχειρητικόσ νοςηλευτικόσ επιςτόμησ, ταξινόμηςη χειρουργικών επεμβϊςεων, 

μετεγχειρητικϋσ επιπλοκϋσ.   

 Ειςαγωγό ςτη χειρουργικό νοςηλευτικό: Ωςκηςη φοιτητών με εφαρμογό ςχεδύου νοςηλευτικόσ φροντύδασ αςθενό που υποβϊλλεται ςε 

χειρουργικό επϋμβαςη. 

 ε όλα τα παρακϊτω: Κλινικϋσ εκδηλώςεισ, παρεμβϊςεισ, νοςηλευτικϋσ διαγνώςεισ & παρεμβϊςεισ, εκτύμηςη αποτελεςμϊτων νοςηλευτικόσ 

φροντύδασ. 

 Διαταραχϋσ ανώτερου πεπτικού ςυςτόματοσ  

 Διαταραχϋσ κατώτερου πεπτικού ςυςτόματοσ  

 Διαταραχϋσ κατώτερου πεπτικού ςυςτόματοσ  

 Παθόςεισ χοληδόχου κύςτησ και παγκρϋατοσ   

 Παθόςεισ όπατοσ   

 Διαταραχϋσ ανώτερου αναπνευςτικού ςυςτόματοσ  

 Διαταραχϋσ κατώτερου αναπνευςτικού ςυςτόματοσ   

 Διαταραχϋσ ενδοκρινών αδϋνων   

 Διαταραχϋσ ενδοκρινών αδϋνων   

 Τδατοηλεκτρολυτικϋσ διαταραχϋσ  

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 



 

 
72 

 Εγκαυματικό νόςοσ 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  

 Διδακτικό περιεχόμενο  

 Υϊρμακα – Γενικϋσ αρχϋσ χορόγηςησ φαρμϊκων - Οδού χορόγηςησ φαρμϊκων - υπολογιςμόσ δόςεων 

 Κϊρτα φαρμϊκων, χορόγηςη φαρμϊκων από το ςτόμα - Ενςταλϊξεισ κολλυρύων 

 Διαλύςεισ φαρμϊκων και αναρροφόςεισ 

 Τποδόριεσ - Ενδοδερμικϋσ ενϋςεισ 

 Ενδομυώκϋσ ενϋςεισ 

 Υλεβοκϋντηςη – Ειςαγωγό φλεβοκαθετόρα - Αιμοληψύεσ 

 Εύδη ενδοφλϋβιων διαλυμϊτων- Τπολογιςμόσ ταχύτητασ ροόσ  διαλυμϊτων 

 Σοποθϋτηςη ρινογαςτρικού ςωλόνα - Σεχνητό διατροφό  

 Οξυγονοθεραπεύα 

 τομύεσ - Περιπούηςη κολοςτομύασ 

 Καθετηριαςμόσ ουροδόχου κύςτεωσ 

 Πλύςη κύςτεωσ και λόψη ϊςηπτων ούρων 

 Επανϊληψη 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Προφορικϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Ι ΘΕΨΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ  

     Με την θεωρητικό διδαςκαλύα οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν τισ κατϊλληλεσ γνώςεισ που αφορούν παθολογικϊ προβλόματα αιμοποιητικού ιςτού, 

πεπτικού, αναπνευςτικού ςυςτόματοσ και προβλόματα αςθενών με ςακχαρώδη διαβότη. Οι φοιτητϋσ ςτο τϋλοσ του μαθόματοσ θα πρϋπει να εύναι 
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ικανού να πραγματοποιόςουν ολοκληρωμϋνη νοςηλευτικό εκτύμηςη του αςθενούσ αξιοποιώντασ πηγϋσ πληροφοριών από τον αςθενό και το 

περιβϊλλον του. Επύςησ, θα μπορούν να αναγνωρύζουν τα προβλόματα του παθολογικού αςθενούσ, να διατυπώνουν νοςηλευτικϋσ διαγνώςεισ, τουσ 

ςκοπούσ νοςηλευτικόσ φροντύδασ να παρϋχουν και να αξιολογούν τα αποτελϋςματα τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ. 

το εργαςτηριακό μϋροσ οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν οι φοιτητϋσ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ που θα τουσ κϊνουν ικανούσ να 

προςφϋρουν νοςηλευτικό φροντύδα ςε αςθενεύσ που νοςηλεύονται ςε τμόματα του παθολογικού και χειρουργικού τομϋα. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ  

 Λόψη νοςηλευτικού ιςτορικού ςε παθολογικό αςθενό 

 Νοςηλευτικό διεργαςύα 

 ε όλα τα παρακϊτω: εκτύμηςη των προβλημϊτων του αςθενούσ, διατύπωςη νοςηλευτικών διαγνώςεων, νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ, 

αξιολόγηςη παρεμβϊςεων.  

 Βαςικϋσ αρχϋσ φυςιολογύασ αιμοποιητικού ςυςτόματοσ. ιδηροπενικό αναιμύα - κακοόθησ αναιμύα.  

 Απλαςτικό αναιμύα, αιμολυτικϋσ αναιμύεσ, πολυκυταραιμύα.  

 Λευχαιμύεσ - Λεμφώματα.  

 Βαςικϋσ αρχϋσ ανατομύασ και φυςιολογύασ του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ. Νοςηλευτικό κλινικό αξιολόγηςη αςθενούσ με προβλόματα 

αναπνευςτικού ςυςτόματοσ (επιςκόπηςη, επύκρουςη, ακρόαςη, ψηλϊφηςη). Σύποι αναπνοόσ, Διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και δοκιμαςύεσ – ο 

ρόλοσ του νοςηλευτό.  

 Πνευμονικό φυματύωςη- επαγγελματικϋσ πνευμονικϋσ νόςοι.  

 Φρόνια Αποφρακτικό Πνευμονικό νόςοσ (Ωςθμα, βρογχύτιδα, εμφύςημα).  

 Βαςικϋσ αρχϋσ ανατομύασ και φυςιολογύασ του πεπτικού ςυςτόματοσ. Νοςηλευτικό κλινικό αξιολόγηςη αςθενούσ με προβλόματα 

αναπνευςτικού ςυςτόματοσ (επιςκόπηςη, επύκρουςη, ακρόαςη, ψηλϊφηςη). Διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και δοκιμαςύεσ – ο ρόλοσ του 

νοςηλευτό.  

 Οξεύα γαςτρύτιδα- χρόνια γαςτρύτιδα –πεπτικό ϋλκοσ –Επιπλοκϋσ  

 Ηπατύδεσ – κύρρωςη όπατοσ..  

 ακχαρώδησ Διαβότησ.  

 Επιπλοκϋσ ςακχαρώδη διαβότη.  
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 Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. υνόθωσ το μϊθημα περιλαμβϊνει μια υποχρεωτικό ομαδικό ό ατομικό εργαςύα λόψησ νοςηλευτικού ιςτορικού από 

ςυγκεκριμϋνο αςθενό.  Η εργαςύα θα εύναι γραπτό και προφορικό, καθώσ θα παρουςιαςτεύ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. Ο βαθμόσ τησ ομαδικόσ 

εργαςύασ θα ςυνυπολογύζεται με το βαθμό των γραπτών εξετϊςεων, εφόςον ο δεύτεροσ εύναι μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 5.  

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  

Διδακτικό περιεχόμενο  

 Υϊρμακα – Γενικϋσ αρχϋσ χορόγηςησ φαρμϊκων - Οδού χορόγηςησ φαρμϊκων - υπολογιςμόσ δόςεων 

 Κϊρτα φαρμϊκων, χορόγηςη φαρμϊκων από το ςτόμα - Ενςταλϊξεισ κολλυρύων 

 Διαλύςεισ φαρμϊκων και αναρροφόςεισ 

 Τποδόριεσ - Ενδοδερμικϋσ ενϋςεισ 

 Ενδομυώκϋσ ενϋςεισ 

 Υλεβοκϋντηςη – Ειςαγωγό φλεβοκαθετόρα - Αιμοληψύεσ 

 Εύδη ενδοφλϋβιων διαλυμϊτων- Τπολογιςμόσ ταχύτητασ ροόσ διαλυμϊτων 

 Σοποθϋτηςη ρινογαςτρικού ςωλόνα - Σεχνητό διατροφό  

 Οξυγονοθεραπεύα 

 τομύεσ - Περιπούηςη κολοςτομύασ 

 Καθετηριαςμόσ ουροδόχου κύςτεωσ 

 Πλύςη κύςτεωσ και λόψη ϊςηπτων ούρων 

 Επανϊληψη 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Προφορικϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Ι 
κοπόσ του μαθόματοσ Να παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ γνώςεισ ώςτε να αναγνωρύζουν τη ςημειολογύα των χειρουργικών παθόςεων 

ςυγκεκριμϋνων οργϊνων και  ςυςτημϊτων και να κατανοούν τισ μεταβολϋσ  που υφύςταται ο μεταβολιςμόσ του χειρουργικού αςθενούσ ώςτε  να 

παρϋχουν την κατϊλληλη νοςηλευτικό φροντύδα. 
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 Διδακτικό περιεχόμενο 

 Προεγχειρητικό προετοιμαςύα και εκτύμηςη αςθενούσ- επιβαρυντικού παρϊγοντεσ. (1η εβδομϊδα) 

 τοιχεύα αναιςθηςιολογύασ(2ηεβδομϊδα) 

 Μετεγχειρητικό φροντύδα αςθενούσ - γενικϋσ μετεγχειρητικϋσ επιπλοκϋσ - πρόληψη και αντιμετώπιςη. (3η  - 4η εβδομϊδα) 

 Φειρουργικϋσ παθόςεισ: τϋτανοσ - παθόςεισ μαςτού - παθόςεισ ςτομϊχου - 12δακτύλου- επιπλοκϋσ εύδη χειρουργικών επεμβϊςεων (5η  - 6η 

εβδομϊδα) 

 Υλεβικόσ θρόμβωςησ- πνευμονικό εμβολό - θρομβοπροφύλαξη(7η εβδομϊδα) 

 Shock – εύδη αυτού- αντιμετώπιςη(8ηεβδομϊδα) 

 Παθόςεισ παχϋωσ εντϋρου και πρωκτού(9ηεβδομϊδα) 

 Παθόςεισ παγκρϋατοσ - χοληφόρων(10η εβδομϊδα) 

 Οξεύα κοιλύα - οξεύα ςκωληκοειδύτισ - περιτονύτισ - ειλεόσ(11η εβδομϊδα) 

 Καρδιοχειρουργικϋσ επεμβϊςεισ(12η εβδομϊδα) 

 Εγκαύματα - κακώςεισ θώρακοσ(13ηεβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  αποκτόςουν οι φοιτητϋσ τησ Νοςηλευτικόσ γνώςεισ περύ των παθόςεων του ανθρώπου ώςτε να γνωρύζουν καλώσ το αντικεύμενο με το οπούο 

κυρύωσ θα αςχοληθούν ςτην επαγγελματικό τουσ απαςχόληςη. Να μπορούν να αναγνωρύζουν τισ παθολογικϋσ οντότητεσ και τον τρόπο που ο 

επαγγελματύασ υγεύασ προςεγγύζει τουσ πϊςχοντεσ με ςκοπό τη διϊγνωςη και θεραπεύα.  Οι φοιτητϋσ θα μπορούν να διακρύνουν τισ επύ μϋρουσ 

παθόςεισ των διαφόρων ςυςτημϊτων του ανθρώπου και θα γνωρύζουν τη ςημαςύα των διαφόρων νεώτερων διαγνωςτικών τεχνικών και τη 

ςύγχρονη θεραπευτικό των διαφόρων νοςημϊτων. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Αποτελεύ ουςιαςτικϊ ςυνϋχιςη τησ Παθολογύασ Ι και ολοκλόρωςη του μαθόματοσ τησ Παθολογύασ. Ειδικότερα παρουςιϊζονται τα 

παρακϊτω νοςόματα 
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 Παθόςεισ καρδιαγγειακού ςυςτόματοσ, τηθϊγχη, Ϊμφραγμα του μυοκαρδύου, Καρδιακό Ανεπϊρκεια, Καρδιακϋσ Αρρυθμύεσ, Τπϋρταςη  (1η 

ϋωσ 4η εβδομϊδα) 

 Παθόςεισ ενδοκρινών αδϋνων ακχαρώδησ Διαβότησ, Τποθυρεοειδιςμόσ, Τπερθυρεοειδιςμόσ, νόςοσ Cushing, Ανεπϊρκεια Επινεφριδύων (5η 

ϋωσ 8η εβδομϊδα) 

 Παθόςεισ ουροποιητικού ςυςτόματοσ, Οξεύα Νεφρικό Ανεπϊρκεια, Φρόνια Νεφρικό Ανεπϊρκεια, ςπειραματονεφρύτιδα, νεφρωςικό 

ςύνδρομο (9η ϋωσ 11η εβδομϊδα) 

 Παθόςεισ ςυνδετικού ιςτού, υςτηματικόσ Ερυθηματώδησ Λύκοσ, Ρευματοειδό Αρθρύτισ (11η ϋωσ 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΓΕΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να ευαιςθητοποιόςει τουσ φοιτητϋσ ςτην κατανόηςη αφενόσ τησ υγεύασ ωσ ϋνα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και ευρύτερα κοινωνικό φαινόμενο 

και αφετϋρου  τησ νόςου μϋςα από τισ ψυχοκοινωνικϋσ τησ διαςτϊςεισ. Η διδαςκαλύα των διαφόρων χρονύων νοςημϊτων γύνεται μϋςα από τισ 

ψυχολογικϋσ θεωρύεσ και ϋρευνεσ που ςυνδϋουν τισ ψυχικϋσ καταςτϊςεισ με τισ λειτουργύεσ τησ φυςιολογύασ του οργανιςμού. Επύςησ γύνεται 

αναφορϊ ςε ψυχολογικϋσ τεχνικϋσ και παρεμβϊςεισ για την αντιμετώπιςη των αςθενών και των ςυγγενών ςτο ςτρεσ τησ νόςου. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην ψυχολογύα τησ υγεύασ: Ολιςτικό θεώρηςη τησ υγεύασ. 

 Η ςυμβολό τησ ψυχολογύασ ςτην πολιτικό τησ υγεύασ του 21ου αιώνα 

 Τγεύα και προςωπικότητα. Η ςύνδεςη τησ υγεύασ/ νόςου με βιολογικούσ τρύτουσ παρϊγοντεσ τησ προςωπικότητασ 

 υμπεριφορϋσ διϊγνωςησ και ςυμπεριφορϋσ πρόληψησ: η ςημαςύα τησ για την υγεύα και ο ρόλοσ των επαγγελμϊτων υγεύασ 

 Νόςοσ και ςτρεσ. υνθόκεσ τησ νόςου και ψυχολογικϋσ αντιδρϊςεισ του αςθενό 

 Χυχολογικϋσ θεωρύεσ και τεχνικϋσ για την αντιμετώπιςη του ςτρεσ τησ νόςου. Αποτελεςματικότητα των ςτρατηγικών προςϋγγιςησ και 

αποφυγόσ ωσ αμυντικϋσ επιδρϊςεισ ςτη νόςο 

 Επικοινωνύα αςθενών-θεραπευτών: Η τόρηςη των ιατρικών οδηγιών. Ο αςθενόσ ςτο Νοςοκομεύο. Η ανϊθεςη τησ ευθύνησ για την υγεύα από 

τον ιατρό - νοςηλευτό ςτον αςθενό 
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 Φρόνια νοςόματα και ψυχολογικϋσ παρεμβϊςεισ-ακχαρώδησ διαβότησ. Βρογχικό ϊςθμα.Ρευματοειδόσ αρθρύτιδα 

 Καρδιαγγειακϊ προβλόματα και ψυχοκοινωνικό προςαρμογό 

 Αςθενεύσ με καρκύνο και προτϊςεισ για την ποιότητα ζωόσ 

 Ο πόνοσ μια βιοψυχοκοινωνικό προςϋγγιςη 

 Νοςηλεύα ςτη Μονϊδα Εντατικόσ Θεραπεύασ 

 Οι αςθενεύσ και ο θϊνατοσ 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει γνώςεισ  για τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ χειρουργικόσ νοςηλευτικόσ (διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό φϊςη) ώςτε οι φοιτητϋσ να εύναι ςε 

θϋςη να εφαρμόςουν  τη νοςηλευτικό διεργαςύα, δηλαδό να εκτιμόςουν, να ςχεδιϊςουν και να αξιολογόςουν τισ  νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ  ςε 

αςθενεύσ με χειρουργικϋσ παθόςεισ του καρδιαγγειακού, ουρογεννητικού και του  μυοςκελετικού ςυςτόματοσ καθώσ και των αιςθητητύων οργϊνων 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτη χειρουργικό νοςηλευτικό ΙΙ (ανατομύα και φυςιολογύα). (1η  - 2η εβδομϊδα):  

 ε όλα τα παρακϊτω: εκτύμηςη αςθενό, ςχεδιαςμόσ νοςηλευτικών παρεμβϊςεων, αναγνώριςη και αντιμετώπιςη μετεγχειρητικών 

επιπλοκών ςτα ακόλουθα ςυςτόματα: 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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 Ουροποιητικό ςύςτημα: προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό φροντύδα αςθενό με παθόςεισ ουροποιητικού ςυςτόματοσ, ςκοπόσ 

νοςηλευτικόσ φροντύδασ, παρϋμβαςησ και αξιολόγηςη.  Οξεύα και χρόνια νεφρικό νόςοσ (περιτοναώκό κϊθαρςη, αιμοκϊθαρςη), 

μεταμόςχευςη νεφρού, υπερτροφύα και Ca προςτϊτη και ουρολιθύαςη. (3η - 5η εβδομϊδα) 

 Μυοςκελετικό ςύςτημα: προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό φροντύδα αςθενό με παθόςεισ μυοςκελετικού ςυςτόματοσ, ςκοπόσ 

νοςηλευτικόσ φροντύδασ και αξιολόγηςη. Κατϊγματα - προβλόματα  αςθενών και παρεμβϊςεισ ςε αρθροπλαςτικό ιςχύου και γόνατοσ (προ 

και μετεγχειρητικϊ).  Νοςηλευτικό παρϋμβαςη ςε ακρωτηριαςμό. (6η - 7η εβδομϊδα) 

 Προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό νοςηλευτικό διεργαςύα ςε καρδιοχειρουργικούσ αςθενεύσ (εξωςωματικό κυκλοφορύα) και 

μεταμόςχευςη καρδιϊσ.  Νοςηλευτικό φροντύδα αςθενών   με κιρςούσ, θρομβοφλεβύτιδα και φλεβοθρόμβωςη (8η - 9η εβδομϊδα) 

 Προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό νοςηλευτικό διεργαςύα ςε παθόςεισ αιςθητηρύων οργϊνων όραςησ, ακοόσ και ομιλύασ.  Νοςηλευτικό 

φροντύδα ςε καταρρϊκτη, μεταμόςχευςη  κερατοειδούσ, ςτραβιςμό, γλαύκωμα και όγκουσ ματιού.  Νοςηλευτικό φροντύδα ςε νοςόματα 

αυτιού και τυμπανοπλαςτικό, μύτησ, φϊρυγγα, αμυγδαλών και αδενοειδών εκβλαςτόςεων. Νοςηλευτικό φροντύδα ςε νοςόματα λϊρυγγα, 

Ca λϊρυγγα και λαρυγγεκτομό (ολικό ό μερικό). (10η - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοι Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. 

υνόθωσ υπϊρχουν εργαςύεσ ανϊ ςύςτημα: βαθμολογούνται ςε ποςοςτό 30% τησ τελικόσ βαθμολογύασ. 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ τισ κατϊλληλεσ θεωρητικϋσ γνώςεισ που αφορούν παθολογικϊ προβλόματα του καρδιαγγειακού, του ουρογεννητικού 

και του μυοςκελετικού ςυςτόματοσ καθώσ και των αιςθητηρύων οργϊνων. Οι φοιτητϋσ ςτο τϋλοσ του μαθόματοσ θα πρϋπει να εύναι ικανού να 

πραγματοποιόςουν ολοκληρωμϋνη νοςηλευτικό εκτύμηςη του αςθενούσ αξιοποιώντασ πηγϋσ πληροφοριών από τον αςθενό και το περιβϊλλον του. 

Επύςησ, θα μπορούν να αναγνωρύζουν τα προβλόματα του παθολογικού αςθενούσ, να διατυπώνουν νοςηλευτικϋσ διαγνώςεισ, τουσ ςκοπούσ 

νοςηλευτικόσ φροντύδασ να παρϋχουν και να αξιολογούν τα αποτελϋςματα τησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην παθολογικό νοςηλευτικό ΙΙ (ανατομύα, φυςιολογύα). (1η - 2η εβδομϊδα) 
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 Κυκλοφορικό ςύςτημα: τεφανιαύα νόςοσ, καρδιακϋσ αρρυθμύεσ, καρδιακό ανακοπό, μικροβιακό ενδοκαρδύτιδα, περικαρδύτιδα, 

ςυμφορητικό καρδιακό ανεπϊρκεια, οξύ πνευμονικό ούδημα, καρδιογενϋσ shock, βαλβιδικϋσ παθόςεισ.  Επύςησ, αγγειακϊ επειςόδια, 

παθόςεισ αορτόσ, περιφερικϋσ αγγειακϋσ παθόςεισ, αρτηριοςκλόρυνςη και αθηροςκλόρωςη, αποφρακτικό θρομβαγγειύτιδα, 

θρομβοφλεβύτιδα και φλεβοθρόμβωςη, κιρςού και υπϋρταςη (3η - 6η εβδομϊδα) 

 Ουροποιητικό ςύςτημα: Νεφρικό ανεπϊρκεια (οξεύα, χρόνια), οξεύα πυελονεφρύτιδα και οξεύα ςπειραματονεφρύτιδα, νεφρωςικό ςύνδρομο, 

ανδρονϋφρωςη, ουρολιθύαςη, όγκοι νεφρών, υπερτροφύα προςτϊτη και Caπροςτϊτη (7η - 8η εβδομϊδα) 

 Μυοςκελετικό ςύςτημα: υντηρητικό θεραπεύα γύψινου επιδϋςμου και ϋλξεισ.  Επύςησ κϊταγμα, κόλη μεςοςπονδυλύου δύςκου, 

νεοπλϊςματα, οξεύα αιματογενόσ οςτεομυελύτιδα, οςτεοαρθρύτιδα ιςχύου, ουρικό αρθρύτιδα, οςτεοπόρωςη, νόςοσ Paget, ρευματοειδόσ 

αρθρύτιδα (9η - 10η εβδομϊδα) 

 Αιςθητόρια όργανα: Διαταραχϋσ όραςησ, ακοόσ και ομιλύασ.  Νοςόματα ματιών όπωσ βλεφαρύτιδα, κριθό, χαλϊζιο, επιπεφυκύτιδα, 

διαθλαςτικϋσ ανωμαλύεσ και τύφλωςη.  Νοςόματα αυτιών, όπωσ ωτύτιδα (οξεύα & χρόνια) εξωτερικό και μϋςη, νόςοσ Meniere, 

λαβυρινθύτιδα, κώφωςη & κωφαλαλύα.  Νοςόματα ρινόσ, όπωσ ρινύτιδα, δοθιόνασ και παραρρινοκολπύτιδεσ.  Νοςόματα φϊρυγγα, όπωσ 

φαρυγγύτιδα, αμυγδαλύτιδα, υπερτροφύα αδενοειδών εκβλαςτόςεων.  Νοςόματα λϊρυγγα, όπωσ ούδημα λϊρυγγα (11η - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοι Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. 

υνόθωσ υπϊρχουν εργαςύεσ ανϊ ςύςτημα. Θα βαθμολογούνται ςε ποςοςτό 30% τησ τελικόσ βαθμολογύασ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΓΕΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με βαςικϋσ οικονομικϋσ ϋννοιεσ και γνώςεισ ϋτςι ώςτε να κατανοόςουν τον τρόπο λειτουργύασ τησ αγορϊσ των 

υπηρεςιών υγεύασ, τη διαμόρφωςη των δαπανών υγεύασ, τον τρόπο χρηματοδότηςησ  τησ νοςοκομειακόσ και εξωνοςοκομειακόσ περύθαλψησ 

γενικϊ, καθώσ και τον τρόπο δόμηςησ των ςυςτημϊτων υγεύασ που ϋχουν επιλεγεύ από χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ ΄Ενωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ και 

τησ Ελλϊδασ) και τισ ΗΠΑ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην Οικονομύα τησ Τγεύασ. Σο αγαθό «υγεύα».  

 Οριςμού και δεύκτεσ υγεύασ. Επύπεδα φροντύδασ υγεύασ. Ο ρόλοσ του κρϊτουσ. 
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 υςτόματα Τγεύασ. Σο ύςτημα Τγεύασ ωσ παραγωγικό διαδικαςύα. Ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ. Μορφϋσ ςυςτημϊτων υγεύασ (φιλελεύθερο, 

ςύςτημα Beveridge, ςύςτημα Bismark). 

 υςτόματα Τγεύασ (ςυνϋχεια). Η διεθνόσ εμπειρύα: Μ.Βρετανύα, Γαλλύα, Γερμανύα, ΗΠΑ. 

 Δαπϊνεσ υγεύασ. Διακρύςεισ και διϊρθρωςη των δαπανών υγεύασ. ΄Τψοσ και εξϋλιξη των δαπανών υγεύασ. Δαπϊνεσ υγεύασ ςτον αναπτυγμϋνο 

και αναπτυςςόμενο κόςμο. 

 Δαπϊνεσ υγεύασ (ςυνϋχεια). Παρϊγοντεσ διόγκωςησ των δαπανών υγεύασ. Δαπϊνεσ υγεύασ και παραοικονομύα. Προκλητό ζότηςη των 

υπηρεςιών υγεύασ. 

 Η αγορϊ τησ υγεύασ. Προςφορϊ αγαθών και υπηρεςιών. Παραγωγό υγεύασ. Τποδεύγματα αγορϊσ. Μηχανιςμού αγορϊσ(αποκεντρωμϋνο 

ςύςτημα, ςυγκεντρωτικό ςύςτημα).    

 Φρηματοδότηςη των υπηρεςιών υγεύασ. Πηγϋσ χρηματοδότηςησ. Μϋθοδοι χρηματοδότηςησ νοςοκομειακόσ και εξωνοςοκομειακόσ 

περύθαλψησ. 

 Αςφϊλιςη υγεύασ. Καλυπτόμενοι κύνδυνοι. Παροχϋσ. Δαπϊνεσ και χρηματοδότηςη του κλϊδου αςφϊλιςησ υγεύασ. υςτόματα κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ. 

 Η υγεύα και η αςφϊλιςη ςτην Ελλϊδα. Φρηματοδότηςη των υπηρεςιών υγεύασ (πρωτοβϊθμια, δευτεροβϊθμια περύθαλψη). Δημόςιοι 

αςφαλιςτικού οργανιςμού υγεύασ. Ιδιωτικό αςφϊλιςη. 

 Οργϊνωςη και διούκηςη υπηρεςιών υγεύασ. Βαςικϋσ ϋννοιεσ. Ιδιαιτερότητεσ και ιδιομορφύεσ των οργανιςμών υγεύασ. Βαςικϋσ διαχειριςτικϋσ 

δραςτηριότητεσ των οργανιςμών υγεύασ. 

 Οργϊνωςη και διούκηςη υπηρεςιών υγεύασ (ςυνϋχεια). Προγραμματιςμόσ. Θϋςεισ εργαςύασ. Οργανωτικό δομό. Διεύθυνςη. υντονιςμόσ. 

 Αποδοτικότητα και ποιότητα των υπηρεςιών υγεύασ. ΄Εννοια και παρϊγοντεσ αποδοτικότητασ. Πρακτικϋσ για τη βελτύωςη τησ 

αποδοτικότητασ των υπηρεςιών υγεύασ. ΄Εννοια και παρϊγοντεσ ποιότητασ. Πρακτικϋσ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιών 

υγεύασ. 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 
κοπόσ του μαθόματοσ Να κατανοόςουν οι φοιτητϋσ τα βαςικϊ μεθοδολογικϊ θϋματα  που ϋχουν ςχϋςη με την εφαρμοςμϋνη ϋρευνα ςτισ 

βιοιατρικϋσ επιςτόμεσ. Οι φοιτητϋσ να εύναι ςε θϋςη να αναφϋρουν : 
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Σισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ περιγραφικόσ και επαγωγικόσ ςτατιςτικόσ.  

Σα κύρια θϋματα των επιπϋδων μετρηςιμότητασ.  

Ση μεθοδολογικό οργϊνωςη μιασ ϋρευνασ και τα βαςικϊ θϋματα που απορρϋουν από αυτό.  

Σισ βαςικϋσ τεχνικϋσ δειγματοληψύασ και οργϊνωςησ τησ ϋρευνασ πεδύου ςε βιοιατρικϋσ μελϋτεσ.  

Σον τρόπο παρουςύαςησ των αποτελεςμϊτων μιασ ϋρευνασ δια μϋςου πινϊκων και διαγραμμϊτων. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ  

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ 

 Περύγραμμα βιομετρικόσ ϋρευνασ. 

 υλλογό βιομετρικού υλικού (απογραφϋσ –ςυνεχεύσ εγγραφϋσ, ειδικϋσ ϋρευνεσ, δειγματοληψύεσ ). 

 Επεξεργαςύα των ςτοιχεύων. 

 Παρουςύαςη του υλικού ( Πύνακεσ – Διαγρϊμματα ). 

 Περιγραφικό ςτατιςτικό ( μελϋτη των κατανομών ςυχνοτότων). 

 Μεθοδολογύα ςτατιςτικόσ μελϋτησ ποςοτικών χαρακτηριςτικών. 

 Μελϋτη ςτατιςτικόσ μελϋτησ ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

 υςχϋτιςη και εξϊρτηςη. 

 Μη παραμετρικϋσ μϋθοδοι. 

 τοιχεύα λογιςμού των πιθανοτότων. 

 Μεθοδολογύα πειραματιςμού και βιοαναλύςεων.(12η -13η εβδομϊδα)  

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να εξοικειωθούν οι φοιτητϋσ με την ϋννοια τησ επιδημιολογύασ και την πρακτικό εφαρμογό τησ ςτο χώρο τησ υγεύασ. Επιπλϋον, να αποκτόςουν 

γνώςη του τρόπου ςχεδιαςμού μιασ επιδημιολογικόσ ϋρευνασ και των εργαλεύων μϋτρηςησ και αξιολόγηςησ των επιδημιολογικών δεδομϋνων. 
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Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Περιγρϊφονται η ϋννοια τησ επιδημιολογύασ και η χρηςιμότητϊ τησ, τα εύδη επιδημιολογικών ερευνών, οι δεύκτεσ νοςηρότητασ και 

θνητότητασ, ο τρόποσ αξιολόγηςησ τησ ευαιςθηςύασ και τησ ειδικότητασ καθώσ και τησ αυθεντικότητασ των επιδημιολογικών ερευνών. 

Αναλυτικϊ: 

 Οριςμόσ επιδημιολογύασ, πεδύα ενδιαφϋροντοσ επιδημιολογύασ 

 κοπού και χρόςεισ τησ, ςχϋςη τησ με την προληπτικό ιατρικό 

 Νόςοσ και διϊγνωςη 

 Ειδικότητα, ευαιςθηςύα, αςκόςεισ 

 Μϋτρα ςυχνότητασ νόςων 

 Δεύκτεσ νοςηρότητασ και θνηςιμότητασ 

 Αςκόςεισ 

 Αναλυτικϋσ και περιγραφικϋσ επιδημιολογικϋσ μελϋτεσ, εύδη πληθυςμού, δειγματοληψύα 

 Διαμόρφωςη και ϋλεγχοσ αιτιολογικών υποθϋςεων 

 Προοπτικϋσ ϋρευνεσ 

 Αναδρομικϋσ ϋρευνεσ 

 Αυθεντικότητα επιδημιολογικών ερευνών, κύριεσ πηγϋσ ςυςτηματικών ςφαλμϊτων 

 Αςκόςεισ 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ και προαιρετικό γραπτό εργαςύα. 

 

 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΙΙ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ γνώςεισ ώςτε να αναγνωρύζουν τη ςημειολογύα των χειρουργικών παθόςεων και κακώςεων του μυοςκελετικού, 

ουροποιητικού, ΚΝ καθώσ και αυτό του πολυτραυματύα ώςτε να παρϋχουν την κατϊλληλη νοςηλευτικό φροντύδα 
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 Διδακτικό περιεχόμενο 

 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: κακώςεισ μυοςκελετικού ςυςτόματοσ - κακώςεισ ςκελετού παύδων ιδιαιτερότητεσ. Επιπλοκϋσ οςτικών καταγμϊτων - 

αντιμετώπιςησ. Επιμϋρουσ κατϊγματα ςκελετού ενηλύκου - παθόςεισ και αντιμετώπιςη αυτών (1η  - 5η εβδομϊδα) 

 ΝΕΤΡΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ: κακώςεισ Κ.Ν.. Επιςκληρύδιο - υποςκληρύδιο αιμϊτωμα εγκεφϊλου- εγκεφαλικό ούδημα. Κακώςεισ ςπονδυλικόσ 

ςτόλησ. Κλύμακα Γλαςκωβησ (6η  - 9η εβδομϊδα) 

 ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ: παθόςεισ ουροποιητικού ςυςτόματοσ ςυμπτώματα γενικϊ τοπικϊ - φυςιολογύα ουροποιητικού – ουρολοιμόξεισ – παθόςεισ 

νεφρών και προςτϊτη (10η  - 11η εβδομϊδα) 

 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑ- ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ: Προτεραιότητεσ και αντιμετώπιςησ - κακώςεισ θώρακα- κοιλύασ - ςκελετού. Νοςηλευτικό φροντύδα 

(12η  - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΨΡΙΑ –ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ  

      Με την θεωρητικό διδαςκαλύα οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν  τισ απαραύτητεσ γνώςεισ που αφορούν ςτην παιδιατρικό νοςηλευτικό ώςτε να εύναι 

ςε θϋςη να εφαρμόςουν τη νοςηλευτικό διεργαςύα ςε αςθενεύσ από τη νεογνικό ηλικύα μϋχρι την εφηβεύα. Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να 

γνωρύζουν βαςικϋσ αρχϋσ τησ μαιευτικόσ νοςηλευτικόσ όπωσ η ςύλληψη, η εγκυμοςύνη, η φυςιολογύα και παθολογύα τησ κύηςησ, ο προγεννητικόσ 

ϋλεγχοσ, η διαδικαςύα και επιπλοκϋσ του τοκετού και να γνωρύζουν πωσ να αξιολογούν και να υποςτηρύζουν  μια ϋγκυο, μια επύτοκο και μια γυναύκα 

ςτην περύοδο τησ λοχεύασ. 

το εργαςτηριακό μϋροσ οι φοιτητϋσ  θα αποκτόςουν τισ γνώςεισ και τισ  δεξιότητεσ που εύναι απαραύτητεσ για την περύθαλψη των παιδιών και 

νεογνών.  

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Υυςικό και Αναπτυξιακό αξιολόγηςη του παιδιού  

 Βαςικϋσ αρχϋσ διαμόρφωςησ παιδιατρικού νοςηλευτικού ιςτορικού υγεύασ με βϊςη τη φυςικό εξϋταςη του παιδιού 

 Προςαρμογό ςτην εξωμότρια ζωό και αξιολόγηςη νεογνού 

 Προβλόματα υγεύασ ςε νεογνϊ 

 Μαιευτικό Νοςηλευτικό – ςύλληψη, εγκυμοςύνη, προγεννητικόσ ϋλεγχοσ τοκετόσ, λοχεύα 

 Παθόςεισ του Αναπνευςτικού υςτόματοσ ςτα παιδιϊ 

 Παθόςεισ του Ουροποιητικού υςτόματοσ ςτα παιδιϊ 

 Παθόςεισ του Αιμοποιητικού υςτόματοσ ςτα παιδιϊ 

 Νευρολογικϋσ παθόςεισ ςτα παιδιϊ 

 Παιδοχειρουργικό νοςηλευτικό – προεγχειρητικό, μετεγχειρητικό προετοιμαςύα, επιπλοκϋσ, αξιολόγηςη, παρϋμβαςη κλπ 

 Παιδοογκολογικό Νοςηλευτικό – εφαρμογό και επιπλοκϋσ χημειοθεραπεύασ, νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ ςε παιδύ με κακοόθεια κλπ 

 Διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ ςτα παιδιϊ- τεςτ ιδρώτα, τεςτ ξυλόζησ, λακτόζησ, ΗΕΓ, διαγνωςτικϋσ αιματολογικϋσ εξετϊςεισ  

 Χυχοκοινωνικϊ προβλόματα  ςτην παιδικό ηλικύα -αυτιςμόσ, δυςλεξύα, ςχιζοφρϋνεια, βουλιμύα, κατϊθλιψη 

 Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ            

    

 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  

 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Φορόγηςη  φαρμϊκων – Γενικϋσ αρχϋσ  

 Φορόγηςη φαρμϊκων από το ςτόμα, από το  ορθό, ειςπνοϋσ, ενςταλϊξεισ φαρμϊκων ςτα αυτιϊ & τουσ  οφθαλμούσ 

 Φορόγηςη φαρμϊκων – υπολογιςμόσ δοςολογύασ φαρμϊκων - ενδομυώκό ϋνεςη 

 Φορόγηςη παρεντερικών φαρμϊκων-Φορόγηςη διαλυμϊτων 

 Ζωτικϊ ςημεύα (Λόψη αρτηριακόσ πύεςησ, ςφύξεων, μϋτρηςη αναπνοόσ, θερμομϋτρηςη)-πυρετόσ-Αντιμετώπιςη πυρετού 

 Λόψη εργαςτηριακών εκκριμϊτων (καλλιϋργεια ούρων, αύματοσ, κοπρϊνων, φαρυγγικού επιχρύςματοσ, ρινικού επιχρύςματοσ, υγρών 

τραύματοσ,   αναπνευςτικών εκκρύςεων, πτυϋλων, ςυλλογό ούρων 24ώρου) 
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 Πρόωρα νεογνϊ -Ρύθμιςη και λειτουργύα θερμοκοιτύδασ, φροντύδα νεογνού ςτην θερμοκοιτύδα (ανοικτό-κλειςτό) 

 Υωτοθεραπεύα – Αφαιμαξομετϊγγιςη 

 Μητρικόσ θηλαςμόσ (προετοιμαςύα, θϋςη, ςτϊςη) - επύδειξη  

 Σεχνητό διατροφό 

 Περιπούηςη νεογνού μετϊ τον τοκετό, αξιολόγηςη νεογνού, χειριςμόσ -Εργαςτηριακϋσ και διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ νεογνού 

 Λουτρό νεογνού - Περιπούηςη κολοβώματοσ ομφαλύου λώρου 

 Επανϊληψη 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ  

Προφορικϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να ευαιςθητοποιόςει τουσ φοιτητϋσ ςε θϋματα ςχετικϊ με τον καρκύνο, να τουσ βοηθόςει να κατανοόςουν την παθογϋνεια τησ νόςου και τουσ 

τρόπουσ μετϊςταςησ των όγκων και να τουσ παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τισ νϋεσ θεραπεύεσ, καθώσ και για τισ ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ που 

προϋρχονται από αυτϋσ. Επύςησ, το μϊθημα θα ςυμβϊλει ςτην προετοιμαςύα του νοςηλευτό  να ανταποκριθεύ  αποτελεςματικϊ ςτισ ανϊγκεσ των 

αςθενών με καρκύνο, να τισ ιεραρχεύ ανϊλογα  και να εύναι ςε θϋςη να αξιολογεύ τόςο τα προβλόματϊ τουσ όςο και τα αποτελϋςματα τησ 

παρεχόμενησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού ςτην Ογκολογικό Νοςηλευτικό 

 Καρκύνοσ και Επιδημιολογύα 

 Σρόποι μετϊςταςησ των νεοπλαςμϊτων 

 Πρόληψη και πρώιμη διϊγνωςη του καρκύνου 

 Φειρουργικό θεραπεύα - νοςηλευτικό φροντύδα 

 Φημειοθεραπεύα - προετοιμαςύα χημειοθεραπευτικών φαρμϊκων 

 Φορόγηςη χημειοθεραπεύασ - ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ - νοςηλευτικό φροντύδα 

 Ακτινοθεραπεύα - ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ - νοςηλευτικό φροντύδα 
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 Ορμονικϋσ θεραπεύεσ - ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ - νοςηλευτικό φροντύδα 

 Αςφαλόσ χειριςμόσ των επικύνδυνων φαρμϊκων 

 Η διαχεύριςη του πόνου ςε αςθενεύσ με καρκύνο 

 Η κόπωςη ςε αςθενεύσ με καρκύνο 

 Γενικϋσ αρχϋσ ανακουφιςτικόσ φροντύδασ ςε αςθενεύσ με καρκύνο τελικού ςταδύου 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

υνόθωσ το μϊθημα περιλαμβϊνει μια υποχρεωτικό ομαδικό εργαςύα ςχετικό με ϋνα εύδοσ καρκύνου. Η εργαςύα θα εύναι γραπτό και προφορικό, 

καθώσ θα παρουςιαςτεύ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. Η εργαςύα θα παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ που θα την πραγματοποιόςουν και θα την παρουςιϊςουν 

μύα επιπλϋον μονϊδα ςτον βαθμό που θα προκύψει από τισ γραπτϋσ εξετϊςεισ εφόςον ο δεύτεροσ εύναι μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 5. 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ θεμελιώδεισ ϋννοιεσ του δικαύου τησ φυςικόσ προςωπικότητασ  και να γνωρύςουν  τουσ ειδικούσ κανόνεσ ςε ςχϋςη 

με το δύκαιο αυτό (εγκεφαλικόσ θϊνατοσ, μεταμοςχεύςεισ, δύκαιο αςθενών, δύκαιο ψυχικόσ υγεύασ).  Επιπλϋον, να  γνωρύζουν τισ διακρύςεισ τησ 

επαγγελματικόσ ευθύνησ (αςτικό, ποινικό και πειθαρχικό) και τισ ϋννομεσ ςυνϋπειεσ που η γϋννηςη τησ κϊθε μιασ από αυτϋσ ςυνεπϊγεται. Ιδιαύτερη 

βαρύτητα, λόγω των εννοιολογικών τησ δυςκολιών, δύνεται ςτην ανϊπτυξη τησ δογματικόσ τησ αςτικόσ ευθύνησ, ιατρικόσ και νοςηλευτικόσ, τησ 

ςυρροόσ δικαιοπρακτικόσ και αδικοπρακτικόσ ευθύνησ και τησ ςυρροόσ αςτικόσ και ποινικόσ ευθύνησ. Όλα τα πρακτικϊ ζητόματα ερεύδονται ςτην 

όδη υπϊρχουςα νομολογύα και ςτα ειδικϊ νομοθετόματα ςχετικϊ με την ϊςκηςη του νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ , ςυμπεριλαμβανομϋνου και του 

Κώδικα Νοςηλευτικόσ Δεοντολογύασ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγικϋσ νομικϋσ ϋννοιεσ. Προςωπικότητα. Εκφϊνςεισ τησ προςωπικότητασ. Προςταςύα τησ προςωπικότητασ.  

 Η ειδικό περύπτωςη τησ προςωπικότητασ του αςθενούσ και του ψυχιατρικού αςθενούσ. Ϊναρξη και τϋλοσ τησ φυςικόσ προςωπικότητασ. 

Εγκεφαλικόσ θϊνατοσ. Δύκαιο μεταμοςχεύςεων. 

 Αςτικό ευθύνη. Ειςαγωγό ςτο δύκαιο τησ αςτικόσ ευθύνησ. Δικαιοπραξύα. Αδικοπραξύα. Δικαιοπρακτικό και αδικοπρακτικό ευθύνη. υρροό. 
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 Αςτικό ευθύνη. Οι προώποθϋςεισ για τη γϋννηςη τησ αςτικόσ ευθύνησ. Παρϊνομη ςυμπεριφορϊ. Η ειδικό περύπτωςη τησ ιατρικόσ και 

νοςηλευτικόσ παρϊλειψησ. Ωρςη του παρϊνομου χαρακτόρα τησ ςυμπεριφορϊσ. Η ειδικό περύπτωςη τησ ςυναύνεςησ του αςθενούσ. 

 Προώποθϋςεισ αςτικόσ ευθύνησ. Τπαιτιότητα. Διακρύςεισ. Αμϋλεια. Η ειδικό περύπτωςη τησ ιατρικόσ και νοςηλευτικόσ αμϋλειασ. Σο ιατρικό 

και νοςηλευτικό ςφϊλμα. Σο «ςοβαρό» ςφϊλμα και η διϊκριςό του από το «ανθρώπινο λϊθοσ». 

 Προώποθϋςεισ αςτικόσ ευθύνησ. Αντικειμενικό ευθύνη. Ϊννοια και διακρύςεισ. Ωρθρα 334 παρ.1 και 922 ΑΚ. Η ευθύνη του Δημοςύου και των 

ΝΠΔΔ για τισ πρϊξεισ των γιατρών και νοςηλευτών που εργϊζονται ςε αυτϊ (ϊρθρα 105, 106 Εις ΝΑΚ και 36 Τ.Κ.). Σα απογευματινϊ ιατρεύα 

του ΕΤΚΑ. Η επϋλευςη ζημύασ. Διακρύςεισ. Η αιτιώδησ ςυνϊφεια μεταξύ  ςυμπεριφορϊσ και ζημύασ. 

 υνϋπειεσ τησ αςτικόσ ευθύνησ. Αποζημύωςη. Διακρύςεισ. Αποζημύωςη λόγω θανϊτου. Αποζημύωςη λόγω βλϊβησ τησ υγεύασ. Φρηματικό 

ικανοπούηςη λόγω ηθικόσ βλϊβησ ό ψυχικόσ οδύνησ. Αναγωγό. 

 Αςτικό ευθύνη νοςηλευτό. Δημόςιοσ και ιδιωτικόσ τομϋασ. Διαφορϋσ. Ευθύνη ϋναντι αςθενών και τρύτων. Ϊναντι του εργοδότη. Ειδικϋσ 

περιπτώςεισ των υποχρεώςεων πύςτησ και υπακοόσ. Σο ενδεχόμενο τησ καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ εργαςύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα. Σο π.δ. 

351/1989 από ϊποψη αςτικόσ ευθύνησ. Σο ϊρθρο 22 του ν.3204/2003. 

 Ποινικό ευθύνη. Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ. Διακρύςεισ αδικοπραξύασ και αξιόποινησ πρϊξησ. Διϊκριςη αςτικόσ και ποινικόσ ευθύνησ. τοιχεύα τησ 

ϋννοιασ τησ αξιόποινησ πρϊξησ. Ποινικϋσ κυρώςεισ. 

 Ποινικό ευθύνη νοςηλευτό. Κοινϊ εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ και τησ υγεύασ. Ανθρωποκτονύα με ςυναύνεςη. Ευθαναςύα. Ανθρωποκτονύα από 

αμϋλεια. Ϊκθεςη. Παρϊλειψη λύτρωςησ από κύνδυνο ζωόσ. 

 Ποινικό ευθύνη νοςηλευτό. Η ςωματικό βλϊβη. Διακρύςεισ. υνϋπειεσ. Ωρςη του καταλογιςμού. Περιπτώςεισ ςωματικόσ βλϊβησ από 

αμϋλεια. Παραβύαςη τησ επαγγελματικόσ εχεμύθειασ. Ειδικϊ για τουσ νοςηλευτϋσ του δημόςιου τομϋα: εγκλόματα ςχετικϊ με την υπηρεςύα. 

 Πειθαρχικό ευθύνη. Πειθαρχικό ευθύνη ςτο δημόςιο τομϋα. Πειθαρχικϊ παραπτώματα και πειθαρχικϋσ ποινϋσ. Οι προβλϋψεισ του 

ν.3329/2005. Οι προβλϋψεισ του νόμου 3252/2004 ςχετικϊ με τη ςύςταςη τησ ΕΝΕ. Πειθαρχικό ευθύνη ςτον ιδιωτικό τομϋα. 

 Νοςηλευτικό δεοντολογύα. Προδιϊθεςη. Ο Κώδικασ Νοςηλευτικόσ Δεοντολογύασ. Περιεχόμενο. Κριτικό αποτύμηςη. 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει τισ βαςικϋσ γνώςεισ του μεθοδολογικού ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ μιασ επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςε φαινόμενα από το χώρο τησ υγεύασ. 

Οι φοιτητϋσ θα διδαχθούν τισ βαςικϋσ αρχϋσ και την ολοκληρωμϋνη διαδικαςύα εκπόνηςησ πρωτογενών, αλλϊ και δευτερογενών μελετών, καθώσ 

και τισ διαφορϋσ μεταξύ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ μεθοδολογύασ ςτην ϋρευνα. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτη μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ ςτο χώρο τησ υγεύασ (1η  εβδομϊδα) 

 Ο προςδιοριςμόσ των φαινομϋνων προσ διερεύνηςη από το χώρο τησ υγεύασ, η διατύπωςη του ερευνητικού προβλόματοσ και ο καθοριςμόσ 

των ερευνητικών ςκοπών και ςτόχων (2η-3η εβδομϊδα) 

 Η διατύπωςη των ερευνητικών υποθϋςεων και των επιμϋρουσ μεταβλητών ςτην ποςοτικό ϋρευνα και ο προςδιοριςμόσ των ερευνητικών 

ερωτημϊτων ςτην ποιοτικό ϋρευνα (4η εβδομϊδα) 

 Η εκπόνηςη μιασ περιγραφικόσ και ςυςτηματικόσ βιβλιογραφικόσ αναςκόπηςησ (5η εβδομϊδα) 

 Η αντύληψη των ομοιοτότων και διαφορών μεταξύ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋρευνασ (6η εβδομϊδα) 

 Η εξοικεύωςη με το μεθοδολογικό ςχεδιαςμό: επιλογό ερευνητικού ςχεδύου, καθοριςμόσ πληθυςμού και δεύγματοσ, μϋθοδοι δειγματοληψύασ 

(7η – 9η  εβδομϊδα) 

 Η αναγνώριςη ηθικών θεμϊτων ςτη διεξαγωγό μιασ ϋρευνασ (10η εβδομϊδα) 

 Η επιλογό και προςαρμογό των κατϊλληλων ερευνητικών εργαλεύων (ερωτηματολόγια, κλύμακεσ) και η καταςκευό οδηγού ςυνεντεύξεων 

για την ποιοτικό ϋρευνα) (11η εβδομϊδα) 

 Η ςύνταξη ενόσ ερευνητικού πρωτοκόλλου (12ηεβδομϊδα) 

 Η εξοικεύωςη με την κριτικό ανϊλυςη και αξιολόγηςη ερευνητικών εργαςιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων (13ηεβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ Εξετϊςεισ 

 

ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
κοπόσ του μαθόματοσΝα εξοικειωθούν οι φοιτητϋσ με τισ ςύγχρονεσ αρχϋσ οργϊνωςησ που εξυπηρετούν την προαγωγό τησ ποιότητασ των 

παρεχόμενων υπηρεςιών, την επύτευξη υψηλού επιπϋδου ςυνθηκών εργαςύασ και την ανϊδειξη του ρόλου των υπηρεςιών φροντύδασ υγεύασ για την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και τησ δημόςιασ υγεύασ. 



 

 
89 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Η ποιότητα ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ. Ιςτορικό εξϋλιξη και χρηςιμότητα 

 Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Ολικόσ ποιότητασ και ςτη χρόςη εργαλεύων ποιότητασ 

 Διούκηςη ολικόσ ποιότητασ ςτη Νοςηλευτικό 

 Συποπούηςη και προώόντα για τισ υπηρεςύεσ υγεύασ 

 Οργανιςμού πιςτοπούηςησ νοςηλευτικών τμημϊτων και ιδρυμϊτων 

 Η ποιότητα ςτισ υπηρεςύεσ φροντύδασ υγεύασ 

 ύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ για τισ υπηρεςύεσ υγεύασ 

 υςτόματα διαχεύριςησ υγιεινόσ και αςφϊλειασ τησ εργαςύασ. 

 Περιβαλλοντικό διαχεύριςη 

 Σα βραβεύα ποιότητασ και η αξιολόγηςη τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ υγεύασ 

 Μϋθοδοι, τεχνικϋσ και εργαλεύα ποιότητασ ςτη Νοςηλευτικό 

 Μϋτρηςη τησ ποιότητασ από την πλευρϊ των χρηςτών υπηρεςιών υγεύασ 

 Ικανοπούηςη των αςθενών 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΟΝΙΨ ΠΑΦΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΑΘΕΝΨΝ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  καταδεύξει το  ρόλο του νοςηλευτό  ςτην αποκατϊςταςη των χρονύωσ παςχόντων και να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ  ςτισ αρχϋσ, ςτη φιλοςοφύα, 

ςτισ  θεωρύεσ και ςτην ομϊδα αποκατϊςταςησ. το τϋλοσ τουσ μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ ιδιαιτερότητεσ τησ νοςηλεύασ των 

χρονύωσ παςχόντων, και τουσ χώρουσ και τον εξοπλιςμό των κϋντρων αποκατϊςταςησ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ο οριςμόσ και ςκοπού τησ Νοςηλευτικόσ αποκατϊςταςησ. Σρόποι οργϊνωςησ και λειτουργύασ κϋντρων αποκατϊςταςησ (1η – 2η  εβδομϊδα) 

 Τγιόσ οικογϋνεια – αυτοφροντύδα.  Φρόνια αςθϋνεια – Αναπηρύα (3η εβδομϊδα) 

 Ομϊδα Τγεύασ– Αποκατϊςταςησ - Διεπαγγελματικό ςυνεργαςύα (4ηεβδομϊδα) 
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 Ωμεςοι – ϋμμεςοι ςτόχοι αποκατϊςταςησ (5ηεβδομϊδα) 

 Αποκατϊςταςη μετϊ από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επειςόδιο. (6η - 7η εβδομϊδα) 

 Αποκατϊςταςη ςε μόνιμεσ αναπηρύεσ μετϊ από ατυχόματα, όπωσ ςε ϊτομα με διατομό νωτιαύου μυελού, τετραπληγύεσ παραπληγύεσ.  (8η - 

10η εβδομϊδα) 

 Η παροχό Νοςηλευτικόσ αποκατϊςταςησ ςτα Κϋντρα Τγεύασ, ςτην οικογϋνεια, ςτο ςχολεύο, ςτουσ χώροσ εργαςύασ. (11η - 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ  

 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΘΕΨΡΙΕ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να κατανοόςουν οι φοιτητϋσ την ϋννοια τησ θεωρύασ, τη ςημαςύα των Νοςηλευτικών θεωριών ςτην κλινικό πρακτικό, καθώσ και το γεγονόσ ότι οι 

πληροφορύεσ που λαμβϊνονται από τισ θεωρύεσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςτη νοςηλευτικό ϋρευνα και διούκηςη 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ των Νοςηλευτικών Θεωριών. Η χρηςιμότητϊ τουσ ςτη Νοςηλευτικό. 

 Η ςημαςύα τησ θεωρύασ ςτη Νοςηλευτικό – Η ανϊπτυξη τησ θεωρύασ ςτη νοςηλευτικό  

 τϊδια ανϊπτυξησ τησ θεωρύασ ςτη Νοςηλευτικό 

 Θεωρύα τησ F. Nightgale - Νοςηλευτικϋσ θεωρύεσ με βϊςη τισ ανθρώπινεσ ανϊγκεσ 

 Η θεωρύα του ελλεύμματοσ τησ αυτοφροντύδασ τησ D. Orem 

 Η θεωρύα τησ F. Abdelah – Αςθενο-κεντρικϋσ προςεγγύςεισ τησ Νοςηλευτικόσ. 

 Η θεωρύα τησ V. Henderson. Οι αρχϋσ και η πρακτικό τησ Νοςηλευτικόσ 

 Η θεωρύα τησ B. Newman. Σο μοντϋλο ςυςτημϊτων τησ Newman. 

 Η θεωρύα τησ M. Rogers. Η επιςτόμη του ενιαύου και μη αναγώγιμου ανθρώπινου όντοσ 

 Tο μοντϋλο προςαρμογόσ τησ C. Roy. 

 Πλαύςιο ςυςτημϊτων και θεωρύα επύτευξησ των ςτόχων τησ I. King 

 Θεωρύεσ από τισ Βιοιατρικϋσ επιςτόμεσ (θεωρύα των μικροβύων, θεωρύεσ περύ ανοςύασ και ανοςολογικών λειτουργιών, αρχϋσ και θεωρύεσ 

γενετικόσ) 
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 Θεωρύεσ από τισ Βιοιατρικϋσ επιςτόμεσ (ομοιόςταςη, stress και προςαρμογό, θεωρύεσ περύ καρκύνου). 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΔΙΑΣΡΟΥΗ/ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να αποκτόςουν οι φοιτητϋσ τησ Νοςηλευτικόσ, αντύληψη και γνώςη για τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ διατροφόσ, τη ςχϋςη τησ διατροφόσ με τα ςτϊδια 

ανϊπτυξησ, αλλϊ και βαςικϋσ καταςτϊςεισ, όπωσ η εγκυμοςύνη, και παθόςεισ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Γενικϋσ αρχϋσ για τη διατροφό, βιταμύνεσ, ιχνοςτοιχεύα 

 Ανϊγκεσ οργανιςμού, μεταβολιςμόσ των τροφών, δεύκτησ μϊζασ ςώματοσ 

 Τποςιτιςμόσ, παχυςαρκύα 

 Διαταραχϋσ διατροφόσ 

 Διατροφό ςτην εγκυμοςύνη, μητρικόσ θηλαςμόσ, διατροφό νεογνών 

 Διατροφό παιδιών και εφόβων 

 Διατροφό υπερηλύκων 

 Σεχνητό εντερικό και παρεντερικό διατροφό 

 Διατροφό και ςακχαρώδησ διαβότησ 

 Διατροφό και καρκύνοσ 

 Διατροφό και καρδιαγγειακϊ νοςόματα 

 Διατροφό και νεφροπϊθειεσ 

 Διατροφό και παθολογύα γαςτρεντερικού ςυςτόματοσ 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ γνώςεισ και δεξιότητεσ για να παρϋχουν εξατομικευμϋνη και ολοκληρωμϋνη νοςηλευτικό φροντύδα ςτον ψυχικϊ αςθενό 

με την εφαρμογό των θεμελιωδών αρχών τησ ψυχιατρικόσ νοςηλευτικόσ και ακόμη να ςυμβϊλλουν ςτην διατόρηςη και προαγωγό τησ ψυχικόσ 

υγεύασ και ςτην πρόληψη τησ ψυχικόσ νόςου. 

 Διδακτικό Περιεχόμενο 

 Θεωρητικϋσ Βϊςεισ τησ Νοςηλευτικόσ Χυχικόσ Τγεύασ  

 Χυχικό υγεύα - Χυχικό νόςοσ,Θεωρητικϊ πλαύςια τησ νοςηλευτικόσ ψυχικόσ υγεύασ 

 Πρόληψη ψυχικών διαταραχών ,Πρωτογενόσ, δευτερογενόσ, τριτογενόσ - Νοςηλευτικό ςυμβολό 

 Σο ϋργο του νοςηλευτό Χυχικόσ υγεύασ ςτην πρωτοβϊθμια και κλινικό φροντύδα  

 Θεραπευτικό περιβϊλλον - Ολιςτικό νοςηλευτικό, Προώποθϋςεισ επιτυχημϋνησ ϊςκηςησ τησ νοςηλευτικόσ ψυχικόσ υγεύασ 

 Η Νοςηλευτικό Διεργαςύα ςτη φροντύδα του ψυχικϊ αρρώςτου ςτο νοςοκομεύο και ςτην  κοινότητα  

 τϊδια και χαρακτηριςτικϊ τησ νοςηλευτικόσ διεργαςύασ 

 Νοςηλευτικό διϊγνωςη – Προγραμματιςμόσ νοςηλευτικόσ φροντύδασ 

 Η Νοςηλευτικό Διεργαςύα ςτη φροντύδα του ψυχικϊ αρρώςτου ςτο νοςοκομεύο και ςτην  κοινότητα  

 Εφαρμογό του προγρϊμματοσ νοςηλευτικόσ φροντύδασ 

 Αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων 

 Νοςηλευτικό Επικοινωνύα, Θεραπευτικό νοςηλευτικό επικοινωνύα 

 Σεχνικϋσ θεραπευτικόσ επικοινωνύασ - εμπόδια ςτην επικοινωνύα 

 Κλινικό υνϋντευξη 

 Υϊςεισ διαπροςωπικόσ ςχϋςησ νοςηλευτό - αρρώςτου 

 Ϊνταςη, Ωγχοσ και Χυχολογικό Νοςηλευτικό Παρϋμβαςη  

 Νοςηλευτικό διεργαςύα παρϋμβαςησ ςτην ψυχολογικό κρύςη 

 Νοςηλευτικό Υροντύδα Αρρώςτων με χιζοφρϋνεια, Ο ρόλοσ του Νοςηλευτό ςτη χορόγηςη ψυχοφαρμϊκων 

 Νοςηλευτικό Υροντύδα Αρρώςτων με υναιςθηματικϋσ Διαταραχϋσ  

 Νοςηλευτικό φροντύδα αρρώςτων με μανύα 

Σ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
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 Νοςηλευτικό φροντύδα αρρώςτων με κατϊθλιψη  

 Νοςηλευτικό φροντύδα αρρώςτων με τϊςη αυτοκτονύασ 

 Νοςηλευτικό φροντύδα αρρώςτων - ηλικιωμϋνων με οργανικϋσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ 

 Διαταραχϋσ προςωπικότητασ - Διαταραχϋσ Διατροφόσ 

 Δεοντολογύα νοςηλευτικόσ ψυχικόσ υγεύασ  

 Ϊρευνα ςτο χώρο τησ νοςηλευτικόσ ψυχικόσ υγεύασ 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ Εξετϊςεισ 

Γραπτό  κλινικό μελϋτη περύπτωςησ ψυχικϊ αςθενούσ βϊςει οδηγού. 

 

ΓΕΡΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει γνώςεισ ςτουσ φοιτητϋσ ώςτε να αναγνωρύζουν τισ φυςιολογικϋσ  μεταβολϋσ που παρατηρούνται  με την ηλικύα, να αξιολογούν  τισ 

ψυχοςωματικϋσ και κοινωνικϋσ ανϊγκεσ, τα προβλόματα υγεύασ και των νοςηρών ςυμπτωμϊτων των ηλικιωμϋνων και ςτην εφαρμογό τησ 

ολιςτικόσ νοςηλευτικόσ φροντύδασ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ, τόςο ςε ιδρυματικό επύπεδο όςο και ςτην κοινότητα. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Η γόρανςη του πληθυςμού και οι επιπτώςεισ τησ  

 Επιπτώςεισ τησ γηρϊνςεωσ του πληθυςμού ςτο ςύςτημα υγεύασ. 

 Δημογραφικϋσ μεταβολϋσ - Πρόκληςη για τη νοςηλευτικό. 

 Αντικειμενικού ςκοπού τησ Γεροντολογικόσ Νοςηλευτικόσ. 

 Υυςιολογύα του γόρατοσ  

 Θεωρύεσ του γόρατοσ 

 Γενικϋσ αλλαγϋσ που ςχετύζονται με το γόρασ 

 Μεταβολϋσ ςτο καρδιαγγειακό ςύςτημα,ςτο ουροποιητικό ςύςτημα, ςτο αναπνευςτικό ςύςτημα,ςτο γαςτρεντερικό ςύςτημα  

 Μεταβολϋσ ςτο αύμα και ςτην ανοςύα του οργανιςμού 

 Μεταβολϋσ ςτο μυοςκελετικό και ςτο νευρικό ςύςτημα 
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 Αιςθητηριακϋσ μεταβολϋσ 

 Αρχϋσ Γεροντολογικόσ Νοςηλευτικόσ  

 Ειδικϋσ αρχϋσ 

 Νοςηλευτικό αξιολόγηςη του ηλικιωμϋνου 

 Περιοχϋσ νοςηλευτικόσ αξιολόγηςησ 

 Νοςηλευτικό ιςτορικό για ηλικιωμϋνουσ  

 Ο ηλικιωμϋνοσ και τα φϊρμακα 

 Προβλόματα υγεύασ υπερηλύκων  

 Πόνοσ, Διαταραχό ύπνου 

 Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ 

 Διαταραχό κινητικότητασ  

 Οι πτώςεισ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ 

 Πλημμελόσ ατομικό υγιεινό 

 Κατακλύςεισ 

 Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ 

 Δυςλειτουργύα του εντϋρου και τησ κύςτεωσ,Ακρϊτεια κοπρϊνων, Απώλεια ούρων 

 Ειδικϋσ παθολογικϋσ καταςτϊςεισ, Προβλόματα διατροφόσ, Αφυδϊτωςη, Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ 

 Αναπνευςτικϋσ λοιμώξεισ  

 Ουρολοιμώξεισ 

 Ο καρκύνοσ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ 

 Χυχοκοινωνικϊ προβλόματα ηλικιωμϋνων  

 Η μοναξιϊ, Ηλικιωμϋνοσ και ςύγχυςη, Η κατϊθλιψη ςτουσ ηλικιωμϋνουσ, Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ 

 Η ϊνοια ςτουσ ηλικιωμϋνουσ, Πρωτοπαθόσ εκφυλιςτικό ϊνοια τύπου Alzheimer, Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ 

 Ηθικϊ και δεοντολογικϊ προβλόματα ςτην φροντύδα των ηλικιωμϋνων αςθενών 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ/ΜΕΘ ΘΕΨΡΙΑ –ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 
κοπόσ  του μαθόματοσ  

Με την θεωρητικό διδαςκαλύα οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν θεωρητικϋσ  γνώςεισ  και να  αναπτύξουν την κριτικό ςκϋψη  ώςτε να εύναι ςε θϋςη να 

διακρύνουν  και να αντιμετωπύζουν τo  Επεύγον περιςτατικό. Επιπλϋον, να αποκτόςουν γνώςεισ και δεξιότητεσ που θα τουσ βοηθόςουν ςτην  

ϊςκηςη του επαγγϋλματοσ ςτο χώρο το χειρουργεύου.  

το εργαςτηριακό μϋροσ  οι φοιτητϋσ  θα αποκτόςουν βαςικϋσ γνώςεισ και  δεξιότητεσ που θα τουσ κϊνουν ικανούσ να προςφϋρουν φροντύδα ςτη 

μονϊδα εντατικόσ θεραπεύασ και το τμόμα επειγόντων περιςτατικών.  Επιπλϋον, να εύναι ςε θϋςη να ςυμβϊλλουν ςτην τόρηςη των αρχών ϊςηπτησ 

τεχνικόσ ςτο χώρο του χειρουργεύου ό ςε παρεμβϊςεισ που αυτό απαιτεύ. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην επεύγουςα νοςηλευτικό και τη ςημαςύα τησ και ερμηνεύα ειςαγωγικών εννοιών 

 Αξιολόγηςη και ςτρατηγικϋσ αντιμετώπιςησ ατόμων που προςϋρχονται με οξύ κοιλιακό ϊλγοσ, ναυτύα-ϋμετο, κεφαλαγύα και εμπύρετο 

 Αξιολόγηςη και διαχεύριςη του βαρϋωσ πϊςχοντοσ ςτο Σμόμα Επειγόντων Περιςτατικών με βϊςη τον κανόνα ABCτησ καρδιοαναπνευςτικόσ 

Αναζωογόνηςησ.  

 Εκτύμηςη και ςχεδιαςμόσ φροντύδασ  ατόμων με επεύγοντα αναπνευςτικϊ προβλόματα ςτηριζόμενοι ςτη νοςηλευτικό διεργαςύα και τισ 

αρχϋσ αντιμετώπιςησ βαρϋωσ πϊςχοντοσ . 

 Εκτύμηςη και ςχεδιαςμόσ φροντύδασ ςε ϊτομα με νευρολογικϊ προβλόματα. Εκτύμηςη και ςχεδιαςμόσ φροντύδασ ςε ϊτομα  με ΟΕΜ, Οξύ 

Πνευμονικό Ούδημα, κοιλιακό ταχυκαρδύα 

 Εκτύμηςη και ςχεδιαςμόσ φροντύδασ ςε θύματα τροχαύων ατυχημϊτων 

 Αντιμετώπιςη ατόμων με overdose-φαρμακευτικϋσ δηλητηριϊςεισ 

 Αντιμετώπιςη ατόμων με επεύγουςεσ καταςτϊςεισ που οφεύλονται ςε ακχαρώδη Διαβότη. Εκτύμηςη και ςχεδιαςμόσ φροντύδασ ςε 

εγκαυματύεσ 

 Διϊκριςη - αύτια Shock και φροντύδα αςθενών  

 Παρουςύαςη του monitoring ςτισ μονϊδεσ εντατικόσ θεραπεύασ και τησ νοςηλεύασ 

 Υυςικό περιβϊλλον χειρουργεύου βαςικόσ εξοπλιςμόσ. Ειδικό υγειονομικό υλικό, Αποςτεύρωςη : με φυςικϊ ,χημικϊ μϋςα και ακτινοβολύα. 

Απολύμανςη, αντιςηψύα , Πηγϋσ λούμωξησ ςτο χειρουργεύο. Κύνδυνοι και ατυχόματα ςτο χειρουργεύο 
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 Οργϊνωςη και λειτουργύα χειρουργεύου: προςωπικό και καθόκοντα προςωπικού, κανονιςμού και ευθύνεσ ςτο χειρουργεύο , Αναιςθηςύα: 

Εύδη αναιςθηςύασ ανϊνηψη κατηγορύεσ επεμβϊςεων, Βαςικϋσ χειρουργικϋσ θϋςεισ. Πηγϋσ λούμωξησ ςτο χειρουργεύο. Κύνδυνοι και ατυχόματα 

ςτο χειρουργεύο, 

 Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ θα πραγματοποιηθούν επιςκϋψεισ ςε τμόματα επειγόντων περιςτατικών  και χειρουργεύα με 

παρακολούθηςη του τρόπου εργαςύασ του νοςηλευτικού προςωπικού ενώ θα προςκαλούνται και ειδικού ςτο χώρο του Σμόματοσ. 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ  

 Γραπτϋσ Σελικϋσ Εξετϊςεισ.  

Επιπλϋον, το μϊθημα μπορεύ να περιλαμβϊνει μια προαιρετικό γραπτό εργαςύα ςχεδιαςμού ενόσ πλϊνου φροντύδασ αςθενούσ ςτο Σμόμα 

Επειγόντων.  Ο βαθμόσ τησ γραπτόσ εργαςύασ (1/3 του τελικού βαθμού) θα ςυνυπολογιςτεύ με το βαθμό των γραπτών εξετϊςεων (2/3 του τελικού 

βαθμού), εφόςον ο δεύτεροσ εύναι μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 5. 

 

 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  

 

Διδακτικό περιεχόμενο μαθόματοσ 

 Μϋτρηςη Κεντρικόσ Υλεβικόσ Πύεςησ - Ωμεςη μϋτρηςη Αρτηριακόσ Πύεςησ 

 Λόψη αερύων αύματοσ και οξεοβαςικό ιςορροπύα 

 Μηχανικόσ αεριςμόσ 

 Αεραγωγόσ (πχ ςτοματοφαρυγγικόσ, ρινοφαρυγγικόσ, λαρυγγικό μϊςκα, ενδοτραχειακού ςωλόνεσ, κ.λπ). 

 Σραχειοτομό-περιπούηςη τραχειοςτομύασ. Σραχειοβρογχικϋσ αναρροφόςεισ 

 Βαςικό Τποςτόριξη Ζωόσ (Basic Life Support-BLS) 

 Μελϋτη ηλεκτροκαρδιογραφόματοσ Ι 

 Μελϋτη ηλεκτροκαρδιογραφόματοσ ΙΙ 

 Παρακεντόςεισ 

 Μϋτρα προςταςύασ από αιματογενώσ μεταδιδόμενα νοςόματα 

 Προεγχειρητικό πλύςιμο 

 Ωςηπτη τεχνικό-προετοιμαςύα εργαλειοδότη/τριασ 

 Επανϊληψη 
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Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Προφορικϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ/ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει τισ βαςικϋσ γνώςεισ διούκηςησ και αποτελεςματικόσ ηγεςύασ ςτη νοςηλευτικό υπηρεςύα ενόσ οργανιςμού και να προςανατολύςει τουσ 

φοιτητϋσ ςτην παροχό ποιοτικών υπηρεςιών υγεύασ που επιβϊλλουν την εφαρμογό ςύγχρονων μεθόδων νοςηλευτικόσ διούκηςησ και οργϊνωςησ. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη διαχεύριςη των ανθρώπινων πόρων, ενώ παρϊλληλα, μϋςω φροντιςτηριακών αςκόςεων οι φοιτητϋσ θα ϋχουν τη 

δυνατότητα να κατανοόςουν τισ απαιτόςεισ των ςυνεχών αλλαγών ςτο ςύςτημα παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ ςτη χώρα μασ και να εφαρμόςουν τισ 

γνώςεισ τουσ ςτο πλαύςιο τησ υγειονομικόσ μεταρρύθμιςησ 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ. Οι μορφϋσ των οργανιςμών υγεύασ 

 Ο ρόλοσ του νοςηλευτό ςτο ςύγχρονο ςύςτημα υγεύασ. 

 Ανϊπτυξη των βαςικών Θεωριών Διούκηςησ και Νοςηλευτικόσ Διούκηςησ. 

 υςτόματα παροχόσ νοςηλευτικόσ φροντύδασ  

 Διεύθυνςη, ςυντονιςμόσ και δεξιότητεσ ηγεςύασ.  

 Ηθικό και Δεοντολογύα ςτη Νοςηλευτικό Διούκηςη 

 χεδιαςμόσ - Προγραμματιςμόσ, Διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων και επύλυςησ προβλημϊτων 

 τελϋχωςη και προγραμματιςμόσ. 

 Διαχεύριςη ανθρώπινων πόρων. Αξιοπούηςη προςωπικού 

 Διαχεύριςη του χρόνου. Ανϊθεςη αρμοδιοτότων. υγκρότηςη ομϊδων 

 Επικοινωνύα ςτο χώρο εργαςύασ. Διαχεύριςη ςυγκρούςεων 

 Οικονομικό διαχεύριςη νοςηλευτικόσ υπηρεςύασ 

 Διαχεύριςη Αλλαγών ςτουσ Οργανιςμούσ Τγεύασ 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 
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ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ τησ Νοςηλευτικόσ  τισ απαραύτητεσ γνώςεισ ώςτε να  εύναι ςε θϋςη να εφαρμόςουν το νοςηλευτικό ιςτορικό και τισ 

οδηγύεσ φυςικόσ-κλινικόσ  εξϋταςησ. 

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ιςτορικό υγεύασ και λόψη ιςτορικού Ι, Ιςτορικό υγεύασ και λόψη ιςτορικού ΙΙ 

 Υυςικό εξϋταςη και τεχνικϋσ 

 Ζωτικϊ ςημεύα 

 Εξϋταςη κεφαλόσ και  τραχόλου 

 Εξϋταςη  θώρακα και πνευμόνων 

 Καρδιαγγειακό ςύςτημα 

 Μαςτόσ και μαςχαλιαύοι λεμφαδϋνεσ 

 Γαςτρεντερικό  ςύςτημα και εξϋταςη κοιλύασ 

 Ουροποιητικό ςύςτημα 

 Μυοςκελετικό ςύςτημα 

 Νευρικό ςύςτημα 

 Καλυπτόριο ςύςτημα (δϋρμα, τριχωτό, νύχια) 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ εξετϊςεισ 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να καταςτόςει τουσ φοιτητϋσ ικανούσ να διαχειρύζονται Ιατρικϋσ και Νοςηλευτικϋσ εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ δια μϋςου ςύγχρονων 

υπολογιςτικών ςυςτημϊτων. 
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Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ Πληροφορικόσ (1η – 2η εβδομϊδα)     

 Καταγραφό λειτουργικών μονϊδων Η/Τ (3η – 4η εβδομϊδα)     

 Οργϊνωςη υπολογιςτικού ςυςτόματοσ (5η – 6η εβδομϊδα)     

 Φαρακτηριςτικϊ κεντρικών μονϊδων επεξεργαςύασ κύριασ και δευτερεύουςασ μνόμησ περιφερειακών ςυςκευών. (7η – 8η εβδομϊδα)     

 Εφαρμογϋσ πληροφορικόσ ςτον κλϊδο τησ υγεύασ βϊςεισ δεδομϋνων αςθενών  (9η – 10η εβδομϊδα)     

 Αρχειοθϋτηςη φακϋλων αςθενών (11ηεβδομϊδα)     

 Νοςοκομειακϊ πληροφοριακϊ ςυςτόματα (12ηεβδομϊδα)      

 Ανϊλυςη πληροφοριακών απαιτόςεων (13ηεβδομϊδα)     

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ εξετϊςεισ 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει γνώςεισ ςτουσ φοιτητϋσ για την Ιςτορύα τησ Νοςηλευτικόσ επιςτόμησ ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ, για τα γεγονότα που αποτϋλεςαν 

ςταθμό ςτην ανϊπτυξη τησ Νοςηλευτικόσ ςτην Ελλϊδα και τϋλοσ για τα νεότερα δεδομϋνα ςτο χώρο τησ Νοςηλευτικόσ Επιςτόμησ 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 "Απαρχϋσ" τησ Νοςηλευτικόσ - πρωτόγονοι λαού 

 Η Νοςηλευτικό ςτουσ αρχαύουσ ανατολικούσ λαούσ (Κύνα, Περςύα, Ινδύεσ, Κεώλϊνη, Μεςοποταμύα, Ιουδαύα, Αύγυπτοσ) 

 Η Νοςηλευτικό ςτην Αρχαύα Ελλϊδα (Κρότη, Ομηρικϊ Ϊπη, Αςκληπιεύα, Ιπποκρατικό) 

 Η Νοςηλευτικό ςτο Βυζϊντιο 

 Η Νοςηλευτικό ςτουσ Ωραβεσ 

 Η Νοςηλευτικό ςτη Δύςη (Μεςαύωνασ, Αναγϋννηςη, Διαφωτιςμόσ) 

 Η Νοςηλευτικό ςτο Νϋο κόςμο 

 Η Νοςηλευτικό κατϊ το 19ο και 20ο αιώνα. Προςωπικότητεσ τησ Νοςηλευτικόσ (FL.NIGHTINGALE) 

 Θεωρητικό υπόβαθρο τησ Νοςηλευτικόσ Επιςτόμησ. Διεθνϋσ υμβούλιο Νοςηλευτών 
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 Η Νοςηλευτικό ςτον πόλεμο - Ερρύκοσ Ντυνϊν - Διεθνϋσ Ερυθρόσ ταυρόσ 

 Νεότερη Ελληνικό Νοςηλευτικό: Από την Ωλωςη μϋχρι την Επανϊςταςη του 1821, επαναςτατικού χρόνοι 

 Νεότερη Ελληνικό Νοςηλευτικό : από την απελευθϋρωςη τησ Ελλϊδασ μϋχρι τουσ Βαλκανικούσ πολϋμουσ, τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόςμιο 

πόλεμο. 

 Από τον Ελληνικό εμφύλιο μϋχρι τισ μϋρεσ μασ, Εθνικόσ ύνδεςμοσ Νοςηλευτών Ελλϊδασ και προςωπικότητεσ τησ ύγχρονησ Ελληνικόσ 

Νοςηλευτικόσ και ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΛΟΙΜΨΞΕΙ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να αποκτόςουν οι φοιτητϋσ τισ κατϊλληλεσ θεωρητικϋσ γνώςεισ που αφορούν την παθογϋνεια των λοιμώξεων, ειδικούσ τρόπουσ καταγραφόσ και 

παρακολούθηςησ των νοςοκομειακών λοιμώξεων καθώσ και μϋτρα πρόληψησ αυτών. Επύςησ, οι φοιτητϋσ ϋωσ το τϋλοσ του μαθόματοσ θα πρϋπει να 

ϋχουν κατανοόςει τισ ϋννοιεσ υγεύα και παρεκκλύςεισ αυτόσ που αφορούν τισ λοιμώξεισ ςε παθολογικϊ και χειρουργικϊ προβλόματα ςτο χώρο του 

νοςοκομεύου και να τισ εφαρμόζουν  κατϊ το ςχεδιαςμό, την παροχό νοςηλευτικόσ φροντύδασ και την αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων αυτόσ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού ςτισ Νοςοκομειακϋσ Λοιμώξεισ. Η χρηςιμότητϊ τουσ ςτη Νοςηλευτικό 

 Επιδημιολογύα Νοςοκομειακών Λοιμώξεων - Πρόγραμμα Ελϋγχου Λοιμώξεων 

 Όργανα Ελϋγχου Νοςοκομειακών Λοιμώξεων - Καταγραφό επαγρύπνηςη Νοςοκομειακών Λοιμώξεων 

 Πολιτικό Αποςτεύρωςησ - απολύμανςησ - Αντιςηψύασ 

 Πολιτικό διαχεύριςησ Ιματιςμού 

 Τγιεινό των χεριών - Περιγραφό τεχνικόσ πλυςύματοσ χεριών - ςκευϊςματα που χρηςιμοποιούνται. 

 Λοιμώξεισ ουροποιητικού ςυςτόματοσ 

 Νοςοκομειακό Πνευμονύα 

 Λοιμώξεισ από ενδαγγειακϋσ ςυςκευϋσ - υχνότητα-οριςμού λοιμώξεων που ςχετύζονται με καθετόρα - περιγραφό παθογϋνεςησ 
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 Λοιμώξεισ από ενδαγγειακϋσ ςυςκευϋσ που χρηςιμοποιούνται για μικρό διϊςτημα, λοιμώξεισ από αγγειακϋσ ςυςκευϋσ που χρηςιμοποιούνται 

για μεγϊλη διϊρκειασ 

 Λοιμώξεισ από ολικϊ εμφυτεύςιμεσ ενδαγγειακϋσ ςυςκευϋσ 

 Λοιμώξεισ ςε αςθενεύσ με καρκύνο 

 Λοιμώξεισ ςτη ΜΕΘ 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ 
 

κοπόσ 

Να καταςτόςει τουσ φοιτητϋσ ικανούσ να παρϋχουν ολοκληρωμϋνη προληπτικό και θεραπευτικό νοςηλευτικό φροντύδα ςε ϊτομα, οικογϋνειεσ 

,ομϊδεσ ςτην Κοινότητα ςε όλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ και όλεσ τισ καταςτϊςεισ υγεύασ και αρρώςτιασ. 

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Οργϊνωςη Τπηρεςιών Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ. 

 Οριςμόσ και ςκοπού τησ Κοινοτικόσ. Σρόποι οργϊνωςη και λειτουργύα τησ, ςτην Ευρώπη και τον κόςμο, Ελληνικό πραγματικότητα. 

 Ανϊλυςη του ρόλου του Κοινοτικού Νοςηλευτό ςτα Κϋντρα Τγεύασ, την οικογϋνεια τα ςχολεύα, τουσ χώρουσ εργαςύασ, ψυχαγωγύασ και 

ϊθληςησ. 

 Τγεύα παιδιών, εφόβων, ενηλύκων, ηλικιωμϋνων,  

 Τγεύα των γυναικών, υγεύα των ανδρών, υγεύα τησ οικογϋνειασ,  ηλικιωμϋνοι 

 Σα ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ και ευπαθεύσ ομϊδεσ όλων των ηλικιών 

 Τγεύα των αγροτών και των μεταναςτών. 

 Λοιμώδη νοςόματα και Δημόςια  Τγεύα. 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 



 

 
102 

 Νοςηλευτικό και νοςηλεύα ςτο ςπύτι. 

 Ρόλοσ του νοςηλευτό ςτην Αγωγό και προαγωγό Τγεύασ 

 Οργϊνωςη προγραμμϊτων πρόληψησ και Αγωγό Τγεύασ ςε όλουσ τουσ τομεύσ και ομϊδεσ τησ Κοινότητασ. 

 Νοςηλευτόσ και το περιβϊλλον.  Επιδημιολογικό ϋρευνα ςτην Κοινότητα. 

 Ο ρόλοσ του Νοςηλευτό ςτην υγιεινό των χώρων διαβύωςησ, εκπαύδευςησ και εργαςύασ των πολιτών. 

 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Η αξιολόγηςη θα γύνει μϋςω τελικών γραπτών εξετϊςεων. Επιπλϋον, το μϊθημα περιλαμβϊνει μια προαιρετικό γραπτό εργαςύα.  Ο βαθμόσ τησ 

γραπτόσ εργαςύασ (1/3 του τελικού βαθμού) θα ςυνυπολογιςτεύ με το βαθμό των γραπτών εξετϊςεων (2/3 του τελικού βαθμού), εφόςον ο 

δεύτεροσ εύναι μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 5. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
 

κοπόσ του μαθόματοσ 

Να ευαιςθητοποιόςει τουσ φοιτητϋσ ςτη ςπουδό του φαινομϋνου και των διαδικαςιών τησ μϊθηςησ και τησ διδαςκαλύασ, να τουσ εφοδιϊςει με 

γνώςεισ και τη δυνατότητα πρακτικόσ εφαρμογόσ των μεθόδων οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ μαθηςιακών δραςτηριοτότων ςτο χώρο τησ 

Νοςηλευτικόσ. Μϋςω τησ διδαςκαλύασ και των  φροντιςτηριακών αςκόςεων θα ϋχουν τη δυνατότητα απόκτηςησ δεξιοτότων ςχεδιαςμού και 

εκτϋλεςησ μιασ πρότυπησ Διδαςκαλύασ, ςτα πλαύςια τησ Νοςηλευτικόσ. Οι φοιτητϋσ μϋςω τησ πρότυπησ διδαςκαλύασ  θα μπορούν να  

αναλαμβϊνουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού για την προςϋγγιςη και εκπαύδευςη τόςο των αςθενών, όςο του νοςηλευτικού προςωπικού καθώσ και 

των φοιτητών ςε ϋνα ακαδημαώκό περιβϊλλον. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ϊννοια, οριςμόσ και φύςη τησ διδαςκαλύασ και τησ μϊθηςησ. Παρϊγοντεσ που  επηρεϊζουν τη ςχϋςη διδαςκαλύασ - μϊθηςησ και 

Νοςηλευτικόσ 

 Γενικού ςκοπού τησ διδαςκαλύασ - κοπού Νοςηλευτικόσ εκπαύδευςησ 

 Η τετραμερόσ πορεύα τησ Διδαςκαλύασ και το ςχϋδιο διδακτικόσ πορεύασ 

 Διδακτικϊ πρότυπα. Πρότυπο νοςηλευτικόσ διδαςκαλύασ 

 Ϊννοια και οριςμόσ μεθόδων διδαςκαλύασ. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την επιλογό τουσ. Εξϋλιξη των μεθόδων διδαςκαλύασ 
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 Οριςμόσ, χρόςη και τεχνικό τησ διϊλεξησ. 

 Οριςμόσ, χρόςη και τεχνικό τησ ςυζότηςησ - Διδαςκαλύα ςε μικρϋσ ομϊδεσ 

 Ϊννοια, οριςμόσ, φύςη και τεχνικό τησ επύδειξησ. Ερωτηματικό μϋθοδοσ 

 Ϊννοια, οριςμόσ, φύςη και τεχνικό τησ κλινικόσ διδαςκαλύασ - η κλινικό ϊςκηςη ςτη νοςηλευτικό εκπαύδευςη 

 χεδιαςμόσ και εκτϋλεςησ μιασ πρότυπησ διδαςκαλύασ 

 Χυχοπαιδαγωγικϋσ αρχϋσ διδαςκαλύασ 

 Αξιολόγηςη τησ διδαςκαλύασ - ύνταξη μϋςων αξιολόγηςησ - Κριτόρια αξιολόγηςησ τησ νοςηλευτικόσ διεργαςύασ 

 Παρουςύαςη πρότυπων διδαςκαλιών ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ από τουσ φοιτητϋσ 

 

 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ. Επιπλϋον, το μϊθημα περιλαμβϊνει μια προαιρετικό εργαςύα ςχεδιαςμού πρότυπησ διδαςκαλύασ ςε ςυγκεκριμϋνη 

ομϊδα-ςτόχο. Η εργαςύα θα εύναι γραπτό και προφορικό, καθώσ θα παρουςιαςτεύ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. Ο βαθμόσ τησ πρότυπησ διδαςκαλύασ 

(1/3 του τελικού βαθμού) θα ςυνυπολογύζεται με το βαθμό των γραπτών εξετϊςεων (2/3 του τελικού βαθμού), εφόςον ο δεύτεροσ εύναι 

μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 5. 

 

 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΠΑΙΔΨΝ ΚΑΙ ΕΥΗΒΨΝ/ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να παρϋχει τισ θεωρητικϋσ γνώςεισ  για την ολοκληρωμϋνη νοςηλευτικό φροντύδα παιδιών και εφόβων που πϊςχουν από ψυχιατρικϋσ διαταραχϋσ 

και προςϋρχονται ςε διϊφορεσ δομϋσ ψυχικόσ υγεύασ. Επύςησ οι φοιτητϋσ θα ευαιςθητοποιηθούν ςτη φύςη τησ θεραπευτικόσ ςχϋςησ και ςτη 

ςημαςύα τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ μεταξύ παιδιών/εφόβων και επαγγελματιών υγεύασ και θα αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ που 

θα ςυμβϊλλουν ςτην αποτελεςματικό προςϋγγιςη και ςτόριξη γενικότερα των αςθενών και τησ οικογϋνειϊσ τουσ. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ   

 Οριςμόσ ψυχικόσ υγεύασ και αςθϋνειασ. ύγχρονεσ αντιλόψεισ για την ψυχικό υγεύα και τον τρόπο παροχόσ υπηρεςιών. Χυχιατρικό 

μεταρρύθμιςη ςτισ παιδοψυχιατρικϋσ δομϋσ. Ο νοςηλευτόσ ψυχικόσ υγεύασ ςτισ κλειςτϋσ και ανοιχτϋσ δομϋσ περύθαλψησ παιδιών και 

εφόβων 



 

 
104 

 Προςωπικότητα και ψυχολογικϋσ θεωρύεσ (ψυχοδυναμικό, ςυμπεριφοριςτικό προςϋγγιςη, γνωςτικό,  ανθρωπιςτικό προςϋγγιςη, και 

ςυςτημικό προςϋγγιςη). Κριτικό αναςκόπηςη θεωρητικών προςεγγύςεων και θεραπευτικών παρεμβϊςεων ςτα παιδιϊ και ςτουσ εφόβουσ 

 Διερεύνηςη αναγκών ψυχικόσ υγεύασ παιδιών και εφόβων ςε επύπεδο πληθυςμού. Επιςτημονικϋσ μϋθοδοι καταγραφόσ τησ ψυχικόσ υγεύασ 

ςε κοινοτικό επύπεδο 

 Λόψη νοςηλευτικού ιςτορικού, νοςηλευτικό διϊγνωςη και ςχϋδιο Νοςηλευτικόσ φροντύδασ παιδιών και εφόβων με ψυχικό νόςο 

 Χυχοπαθολογύα παιδιού και εφόβου. Νοςηλευτικό προςϋγγιςη ςτα ςυχνότερα προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ τησ παιδικόσ και εφηβικόσ 

ηλικύασ (ςυναιςθηματικϋσ διαταραχϋσ, διαταραχϋσ ςκϋψησ κλπ). Επεύγοντα παιδιατρικϊ προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ. Βελτύωςη τησ κριτικόσ 

ςκϋψησ: ανϊλυςη περιπτώςεων 

 Ειδικϋσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ τησ ομιλύασ, τησ γλώςςασ και των ςχολικών ικανοτότων. Διϊχυτεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ, διαταραχϋσ 

υπερκινητικού τύπου και  ϊλλεσ διαταραχϋσ ςυμπεριφορϊσ. Νοητικό ςτϋρηςη 

 Προαγωγό τησ ψυχικόσ υγεύασ και ςτόριξη ςτη ςχολικό κοινότητα. Παρϋμβαςη ςε κρύςη. Σο παιδύ και ο ϋφηβοσ μπροςτϊ ςτο θϊνατο και το 

πϋνθοσ 

 Δικαιώματα των παιδιών και εφόβων με ψυχικό διαταραχό και των οικογενειών τουσ. Νομοθετικό πλαύςιο και διαδικαςύεσ διερεύνηςησ 

ςυνθηκών ακούςιασ νοςηλεύασ, εγκυρότητα ςυγκατϊθεςησ νοςηλεύασ, προϊςπιςη ανθρώπινων δικαιωμϊτων 

 Ποιότητα ςτισ Τπηρεςύεσ Χυχικόσ Τγεύασ. Ανϊπτυξη κριτηρύων αξιολόγηςησ υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ και δεύκτεσ ποιότητασ. Πρότυπα 

παρεχόμενησ φροντύδασ ψυχικόσ υγεύασ. Ακούςια νοςηλεύα: Παρϊμετροι ποιοτικόσ διαχεύριςησ 

 Οικογϋνεια και ψυχικό νόςοσ. Ο ρόλοσ τησ οικογϋνειασ ςτην πορεύα τησ ψυχικόσ διαταραχόσ. Κατανόηςη και αποδοχό τησ ψυχικόσ νόςου. Σο 

νόημα τησ εκπαύδευςησ του ψυχικϊ αςθενό. Επιβϊρυνςη οικογϋνειασ από τη φροντύδα μϋλουσ τησ με ψυχικό νόςο. Οικογενειακό 

ψυχοθεραπεύα - ςυμβουλευτικό ςτόριξη 

 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού ςτη υμβουλευτικό. Η χρηςιμότητϊ τησ ςτα επαγγϋλματα υγεύασ. Θεωρύεσ τησ Νοςηλευτικόσ και θεωρύεσ 

τησ υμβουλευτικόσ Χυχολογύασ. Νοςηλευτικού ρόλοι: η υμβουλευτικό ςτην πρόληψη/προαγωγό τησ υγεύασ και ςτην αντιμετώπιςη τησ 

αςθϋνειασ 

 Οι δεξιότητεσ ενεργητικόσ ακρόαςησ για την αποτελεςματικό επικοινωνύα μεταξύ νοςηλευτό - αςθενό. Η προςϋγγιςη του αςθενό: η πρώτη 

ςυνϊντηςη, βαςικϊ ςτοιχεύα επαγγελματικόσ εμφϊνιςησ και ςυμπεριφορϊσ. 

 Εξειδικευμϋνα θϋματα ςυμβουλευτικόσ και επικοινωνύασ: διαπολιτιςμικϋσ ιδιαιτερότητεσ αςθενών, επικοινωνύα με διαφορετικϋσ ηλικιακϋσ 

ομϊδεσ, διαχεύριςη «δύςκολων» ςυναιςθημϊτων και αντιδρϊςεων αςθενών και ςυγγενών, προςϋγγιςη οικογενειών με αύτημα τη δωρεϊ 

οργϊνων. Η «φροντύδα» του επαγγελματύα υγεύασ. Επαγγελματικό εξουθϋνωςη, Εποπτεύα και ςτόριξη 

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ Η αξιολόγηςη θα γύνει μϋςω τελικών γραπτών εξετϊςεων.  
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Επιπλϋον, το μϊθημα μπορεύ να περιλαμβϊνει μια προαιρετικό γραπτό εργαςύα ςχεδιαςμού ενόσ πλϊνου φροντύδασ παιδιατρικού αςθενό, ό 

αςκόςεων πϊνω ςτισ δεξιότητεσ ενεργητικόσ ακρόαςησ.  Ο βαθμόσ τησ γραπτόσ εργαςύασ (1/3 του τελικού βαθμού) θα ςυνυπολογιςτεύ με το βαθμό 

των γραπτών εξετϊςεων (2/3 του τελικού βαθμού), εφόςον ο δεύτεροσ εύναι μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 5. 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ/ΤΓΓΡΑΥΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ  

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  κατανοόςουν  οι  φοιτητϋσ  την  ανϊγκη  για  ςωςτό  ςυγγραφό καθώσ και τη δομό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ τουσ, αλλϊ και οποιαςδόποτε 

επιςτημονικόσ εργαςύασ. Επύςησ να μυηθούν ςτον τρόπο ςυλλογόσ ςτοιχεύων και ςτην οργϊνωςη και επεξεργαςύα του υλικού μύασ επιςτημονικόσ 

εργαςύασ.  Οι φοιτητϋσ ςτο τϋλοσ του μαθόματοσ θα πρϋπει να επιδεικνύουν αναλυτικϋσ και ςυνθετικϋσ δεξιότητεσ ςτην προετοιμαςύα μιασ γραπτόσ 

νοςηλευτικόσ εργαςύασ καθώσ και δεξιότητεσ παρουςύαςησ ενόσ θϋματοσ ςε μικρό ομϊδα φοιτητών με παρϊλληλη χρόςη εποπτικών μϋςων. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

Σο μϊθημα περιλαμβϊνει γενικϊ την τϋχνη και την τεχνικό τησ ςυγγραφόσ μύασ επιςτημονικόσ εργαςύασ. Ειδικότερα  

 Ανϊπτυξη τησ δομόσ μιασ επιςτημονικόσ εργαςύασ(1η  εβδομϊδα)     

 Οδηγύεσ εκπόνηςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ (2η-3η εβδομϊδα) 

 Κριτόρια αξιολόγηςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ (4ηεβδομϊδα)     

 Σρόποι αναζότηςησ επιςτημονικόσ βιβλιογραφύασ (5η εβδομϊδα)     

 Η ςυςτηματικό αναζότηςη βιβλιογραφύασ μϋςα από ηλεκτρονικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων(6η εβδομϊδα)     

 Σρόποσ ςυγγραφόσ τησ βιβλιογραφύασ με τη μϋθοδο Harvard (7η εβδομϊδα)     

 Σρόποσ ςυγγραφόσ τησ βιβλιογραφύασ με τη μϋθοδο Vancouver  (8η εβδομϊδα)     

 Γνωριμύα με ελληνικϊ και ξενόγλωςςα επιςτημονικϊ νοςηλευτικϊ περιοδικϊ που αφορούν ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ Νοςηλευτικόσ (9η 

εβδομϊδα)     

 Η ςυγγραφό ενόσ επιςτημονικού ϊρθρου και μιασ πρωτότυπησ ερευνητικόσ εργαςύασ (10η - 11η εβδομϊδα) 

 Μϋθοδοι παρουςύαςησ ενόσ επιςτημονικού νοςηλευτικού θϋματοσ(12η εβδομϊδα)     

 Παρουςύαςη ενόσ νοςηλευτικού θϋματοσ ςε ομϊδα φοιτητών –υζότηςη, κριτικό (13η εβδομϊδα)     

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτό εργαςύα (ατομικό ό ομαδικό). Τποχρεωτικϋσ ςυγκεκριμϋνεσ παρουςύεσ των φοιτητών. υχνϊ και γραπτϋσ εξετϊςεισ. 
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να  καταςτόςει τουσ φοιτητϋσ κατόχουσ εξειδικευμϋνων επιςτημονικών γνώςεων ώςτε να εύναι ικανού να παρϋχουν ολιςτικό και εξατομικευμϋνη 

νοςηλευτικό φροντύδα ςε ϊτομα με παθόςεισ τησ καρδιϊσ και των αγγεύων. 

 Διδακτικό περιεχόμενο 

 Ο ρόλοσ του νοςηλευτό ςτη ςτεφανιαύα μονϊδα. Ειδικϋσ παρεμβατικϋσ και μη παρεμβατικϋσ εξετϊςεισ και νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ (1η  - 

2η εβδομϊδα) 

 Μελϋτη ΗΚΓ (3η  - 4η εβδομϊδα) 

 Ιςχαιμικό καρδιοπϊθεια: τηθϊγχη - ΟΕΜ. Εκτύμηςη τησ κατϊςταςησ των αςθενών και ςχϋδιο νοςηλευτικόσ φροντύδασ. Υαρμακευτικό 

αγωγό και βαςικϋσ κατηγορύεσ ςκευαςμϊτων. Αξιολόγηςη του πόνου (5η  - 6η   εβδομϊδα) 

 Μελϋτη καρδιακόσ ανεπϊρκειασ: εύδη και  παθοφυςιολογύα, αντιςταθμιςτικού μηχανιςμού ςχϋδιο νοςηλευτικόσ φροντύδασ (7η  - 8η    

εβδομϊδα) 

 Καρδιογενϋσ Shock: παθοφυςιολογύα, θεραπευτικϋσ και νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ (9η  – 10η η εβδομϊδα) 

 υχνότερεσ αρρυθμύεσ: θεραπευτικϋσ και νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ (11η εβδομϊδα)     

 Καρδιακόσ βηματοδότησ: εύδη και ενδεύξεισ τοποθϋτηςησ. Νοςηλευτικϋσ παρεμβϊςεισ 12η εβδομϊδα)     

 Αορτοςτεφανιαύα παρϊκαμψη: περιεγχειρητικό νοςηλευτικό φροντύδα (13η  εβδομϊδα)     

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ Εξετϊςεισ 

 

ΤΓΕΙΑ ΓΤΝΑΙΚΨΝ / ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

 Να καταςτόςει ικανούσ τουσ φοιτητϋσ  να κατανοόςουν την φυςιολογύα και τα προβλόματα του αναπαραγωγικού ςυςτόματοσ τησ γυναύκασ, να 

γνωρύζουν τισ προώποθϋςεισ για την απόκτηςη ενόσ υγιούσ παιδιού καθώσ επύςησ και την φυςιολογύα και την παθολογύα τησ κύηςησ και του 

τοκετού και να υποςτηρύζουν με ςυγκεκριμϋνεσ παρεμβϊςεισ τη γυναύκα να ϋχει ϋναν φυςιολογικό τοκετό, νεογνό και λοχεύα. Επύςησ να γνωρύζουν 
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όλεσ τισ παθόςεισ που αφορούν το γυναικεύο γεννητικό ςύςτημα και τη νοςηλευτικό παρϋμβαςη ςε πρωτοβϊθμιο, δευτεροβϊθμιο και τριτοβϊθμιο 

επύπεδο φροντύδασ 

 Διδακτικό περιεχόμενο 

Γυναικεύο αναπαραγωγικό ςύςτημα, εμμηνορυςιακόσ κύκλοσ, ςεξουαλικότητα (1η  - 2η εβδομϊδα) 

 Κύνδυνοι για την αναπαραγωγικό ηλικύα , υπογονιμότητα και αντιμετώπιςη τησ (3η – 4η εβδομϊδα) 

 Νοςηλευτικό φροντύδα τησ αναπαραγωγικόσ ηλικύασ. Γενετικό , ςύλληψη, ανϊπτυξη εμβρύου (5η εβδομϊδα)     

 Ανατομύα και φυςιολογύα τησ εγκυμοςύνησ. Νοςηλευτικό φροντύδα κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςύνησ. (6η – 7η εβδομϊδα) 

 Σοκετόσ. Εκτύμηςη του εμβρύου. Νοςηλευτικό φροντύδα κατϊ τη διϊρκεια του τοκετού. Νοςηλευτικό φροντύδα ςτο τϋταρτο ςτϊδιο του 

τοκετού (8η εβδομϊδα)     

 Επιπλοκϋσ κατϊ τη διϊρκεια του τοκετού (9η εβδομϊδα)     

 Υυςιολογικϋσ αλλαγϋσ τησ μητϋρασ κατϊ τη διϊρκεια τησ λοχεύασ. Επιπλοκϋσ τησ λοχεύασ (10η εβδομϊδα)     

 Εγκυμοςύνη υψηλού κινδύνου. Παρϊγοντεσ κινδύνου κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςύνησ. (11η εβδομϊδα)     

 υγγενεύσ ανωμαλύεσ. Απώλεια εγκυμοςύνησ. (12η εβδομϊδα)     

 Παθόςεισ γεννητικού ςυςτόματοσ τησ γυναύκασ, γυναικολογύα εφόβου, εμμηνόπαυςη (13η εβδομϊδα)     

Μϋθοδοσ Αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ 

 

ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

Να κατανοόςουν οι φοιτητϋσ τισ ϋννοιεσ τησ Ατομικόσ, Δημόςιασ & Κοινωνικόσ Τγιεινόσ, ώςτε να καθιςτούν ικανού να αξιοποιόςουν ωσ νοςηλευτϋσ 

τισ δεξιότητεσ αντιμετώπιςησ των υγιεινολογικών φαινόμενων. Να μπορούν οι φοιτητϋσ να αναγνωρύζουν τα χαρακτηριςτικϊ τησ νόςου, τα αύτια, 

τισ φϊςεισ, τα ςτϊδια, τα ςυμπτώματα, τα εργαςτηριακϊ ευρόματα, τισ εκβϊςεισ και των επιπτώςεων τησ νόςου. Επιπροςθϋτωσ, να αποκτόςουν οι 

φοιτητϋσ επαρκεύσ γνώςεισ για τα λοιμώδη και μυκοπαραςιτικϊ νοςόματα καθώσ και κριτικό ικανότητα για την πρόληψη των νοςημϊτων αυτών. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

 Ειςαγωγό ςτην Τγιεινό, ςυνοπτικό ιςτορύα, ταξινόμηςη Ατομικόσ, Δημόςιασ & Κοινωνικόσ Τγιεινόσ (1η εβδομϊδα)     

 Σο φυςικό περιβϊλλον (ατμοςφαιρικόσ αϋρασ, πύεςη, υγραςύα, θερμοκραςύα, κλύμα, ρύπανςη) (2η – 3η  εβδομϊδα) 
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 Νερό και ϋδαφοσ (4η εβδομϊδα)     

 Ατομικό καθαριότητα (5η εβδομϊδα)     

 Τγιεινό τησ διατροφόσ και πϋψησ (6η εβδομϊδα)     

 Τγεύα και Αςτικό - Αγροτικό περιβϊλλον (7η εβδομϊδα)     

 Τγιεινό των τροφύμων, ύδατοσ και υδρεύςεων (8η εβδομϊδα)     

 Διαχεύριςη απορριμμϊτων & αποβλότων, ρύπανςη, ατμοςφαιρικό - εςωτερικών χώρων και υδροφόρου ορύζοντα (9η εβδομϊδα)     

 Νοςογόνοι παρϊγοντεσ: βιολογικού, και μη-βιολογικού (διατροφικού, επαγγελματικού, κοινωνικού, φυςικού, τεχνολογικού) (10η  - 11η 

εβδομϊδα) 

 Μηχανιςμού δρϊςησ και μϋθοδοι πρόληψησ νόςων- Ατυχόματα (12η – 13η εβδομϊδα) 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ Εξετϊςεισ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ /ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
κοπόσ του μαθόματοσ 

 Η κατανόηςη και παραγωγό αυθεντικού ξενόγλωςςου γραπτού και /η προφορικού λόγου ώςτε να καλυφθούν οι επικοινωνιακϋσ ανϊγκεσ των 

φοιτητών ςε ςχϋςη με την ϊςκηςη του επαγγϋλματόσ τουσ. Η ορολογύα δεν απομονώνεται από το γλωςςικό ό το εξωγλωςςικό τησ περιβϊλλον και 

παρουςιϊζεται πϊντοτε ενταγμϋνη μϋςα ςε αυτό. Η εξϋταςη των γραμματικών και ςυντακτικών φαινομϋνων δεν γύνεται αυτοτελώσ αλλϊ πϊντα ςε 

ςυνϊρτηςη με κεύμενα ορολογύασ ειδικότητασ. To μϊθημα αποςκοπεύ ςτο να καταςτόςει τουσ φοιτητϋσ ικανούσ: 

1) Να κατανοούν την ξενόγλωςςη βιβλιογραφύα τησ ειδικότητασ τουσ. 

2) Να ανιχνεύουν ϋνα εξειδικευμϋνο επιςτημονικό τεχνολογικό κεύμενο και να αποκτούν μια γενικό εικόνα του περιεχομϋνου, παρϊ την ύπαρξη 

αγνώςτου λεξιλογύου και ορολογύασ. 

3) Να αναμεταδύδουν ςτην Ξϋνη Γλώςςα γραπτϊ και / ό προφορικϊ  πληροφόρηςη που λαμβϊνουν μϋςα από τον γραπτό ό και τον προφορικό λόγο 

όπωσ: ϊρθρα, ςυνεντεύξεισ, ςυζητόςεισ, ςυνϋδρια, ςεμινϊρια , κ.λ.π. 

4) Να ςυνϊγουν την κεντρικό ιδϋα του θϋματοσ ενόσ επιςτημονικού ό λογοτεχνικού κειμϋνου  και να αποδύδουν περιληπτικϊ το περιεχόμενό του . 

5) Να διατυπώνουν τισ απόψεισ τουσ γραπτϊ και / ό προφορικϊ πϊνω ςε ϋνα θϋμα ειδικότητασ βαςιζόμενοι ςτισ πληροφορύεσ που τουσ ϋχουν 

δοθεύ. 
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 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθόματοσ 

Σο μϊθημα περιλαμβϊνει τη διδαςκαλύα προηγμϋνησ Νοςηλευτικόσ και Ιατρικόσ ορολογύασ ςε ςυνδυαςμό με ςυζότηςη θεμϊτων υγεύασ, θεμϊτων 

Νοςηλευτικού & ιατρικού περιεχομϋνου και αυθεντικούσ διαλόγουσ. 

Μϋθοδοσ αξιολόγηςησ 

Γραπτϋσ Εξετϊςεισ 
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ΙV. ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΤΠΗΡΕΙΕ του ΣΕΙ-ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (www.lib.teithe.gr) 
 
   

Η Βιβλιοθόκη του Α.Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονύκησ ιδρύθηκε το 1974. τεγϊζεται ςε ϋνα χώρο 600 τετραγωνικών μϋτρων, περύπου, ςτο 
κεντρικό κτύριο του Ιδρύματοσ. Ο ςκοπόσ ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ εύναι να εξυπηρετεύ τουσ ςτόχουσ του Ιδρύματοσ, οι οπούοι 
περιλαμβϊνονται ςτην αποςτολό του, όπωσ αυτό καταγρϊφεται ςτο νόμο 1404/83 : τη «θεωρητικό και πρακτικό εκπαύδευςη 
φοιτητών για την εφαρμογό επιςτημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ό ϊλλων γνώςεων και δεξιοτότων ςτο επϊγγελμα», καθώσ 
και τη ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα πϊνω ςε θϋματα εφαρμογόσ τεχνολογύασ. 
     Η ςυλλογό και οι υπηρεςύεσ τησ βιβλιοθόκησ εξυπηρετούν τισ ανϊγκεσ όλησ τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ για πληροφόρηςη, ςτο 
μϋτρο που αυτϋσ ϋχουν ςχϋςη με το πρόγραμμα ςπουδών του Ιδρύματοσ, τα ερευνητικϊ και ψυχαγωγικϊ ενδιαφϋροντα των 
εκπαιδευτικών, καθώσ και τα πολιτιςτικϊ ενδιαφϋροντα όλησ τησ ευρύτερησ Κοινότητασ. 
     Βαςικόσ ςτόχοσ τησ Βιβλιοθόκησ όταν να προςεγγύςει ϋνα μοντϋλο παροχόσ ςύγχρονων και αποτελεςματικών υπηρεςιών προσ την 
κοινότητα που εξυπηρετεύ, με την αξιοπούηςη των δυνατοτότων που προςφϋρει η ςύγχρονη τεχνολογύα. 
     Η ςυλλογό εμπλουτύςτηκε και διαρκώσ εμπλουτύζεται με ςύγχρονο επιςτημονικό υλικό, ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό, ςύμφωνα 
με την πολιτικό επιλογόσ υλικού που διαμορφώθηκε. Σο υλικό εντϊχθηκε ςτον online δημόςιο κατϊλογο τησ βιβλιοθόκησ, ϋτςι ώςτε να 
εύναι προςβϊςιμο από τουσ χρόςτεσ μϋςω του Διαδικτύου. 
     Η αναμόρφωςη τησ ςυλλογόσ, των υπηρεςιών, του χώρου τησ βιβλιοθόκησ, η ςυνεχόσ επιμόρφωςη του προςωπικού τησ 
βιβλιοθόκησ και η αντιμετώπιςη του κϊθε χρόςτη ωσ ανεξϊρτητη μονϊδα, οδόγηςαν ςε μια αμφύδρομη ςχϋςη ςυνεργαςύασ και 
ςυνϋτεινε ςτη ςυνεχό αύξηςη των δεικτών χρόςησ τησ βιβλιοθόκησ (Αριθμόσ χρηςτών όλων των κατηγοριών 13.500 και Φρόςη τησ 
ςυλλογόσ και των υπηρεςιών τησ Βιβλιοθόκησ 125.400). Επύςησ η αποτελεςματικότητα τησ προςπϊθειασ προςϋλκυςε και νϋεσ ομϊδεσ 
χρηςτών, γεγονόσ που οδόγηςε τη βιβλιοθόκη ςτην παροχό των υπηρεςιών τησ ςε εξωτερικούσ, αλλϊ και ςε απομακρυςμϋνουσ 
χρόςτεσ με τη διαμόρφωςη των ςχετικών κανονιςμών χρόςησ.  
     Οι παρϊγοντεσ που προαναφϋρθηκαν καθόριςαν τη λειτουργύα τησ βιβλιοθόκησ καθ' όλη τη διϊρκεια του Προγρϊμματοσ και ϋθεςαν 
τισ ςτϋρεεσ βϊςεισ για τη δημιουργύα ενόσ μοντϋλου που ακολουθεύ τα παγκόςμια βιβλιοθηκονομικϊ πρότυπα. Ϊνα μοντϋλο που θα 

http://www.lib.teithe.gr/
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κινηθεύ προσ την «ψηφιακό βιβλιοθόκη», δύνοντασ ϋμφαςη ςτην εξυπηρϋτηςη ειδικών ομϊδων χρηςτών και ςτην παροχό υπηρεςιών 
εξ' αποςτϊςεωσ, ξεπερνώντασ ϋτςι τα φυςικϊ τησ όρια και αποτελώντασ κόμβο ςε ϋνα δύκτυο βιβλιοθηκών. 
 
Οι ώρεσ λειτουργύασ τησ βιβλιοθόκησ του Α.Σ.Ε.Ι.Θ.(ςύμφωνα με την ιςτοςελύδα τησ βιβλιοθόκησ) εύναι: 
Κατϊ τουσ μόνεσ επτϋμβριο ϋωσ και Ιούνιο, Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό 8.30 – 17.00 
Κατϊ τουσ μόνεσ Ιούλιο και Αύγουςτο, Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό 8.30 – 14.00 
Προςοχό: 
Η βιβλιοθόκη παραμϋνει κλειςτό τισ επύςημεσ αργύεσ 
Οι υπηρεςύεσ τησ βιβλιοθόκησ διακόπτονται 15 λεπτϊ πριν από τη λόξη του ωραρύου, ϋτςι ώςτε να πραγματοποιεύται ομαλϊ η 
διαδικαςύα τερματιςμού λειτουργύασ των μηχανημϊτων και αςφϊλιςησ τησ βιβλιοθόκησ. 
Σηλϋφωνο επικοινωνύασ :2310 013473 FAX : 2310013472 
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ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ 
 
 
 

To Γραφεύο Διαςύνδεςησ του A.Σ.Ε.Ι Θεςςαλονύκησ δημιουργόθηκε για να εξυπηρετόςει τισ ανϊγκεσ των αποφούτων / 
τελειοφούτων όλων των τμημϊτων του Ιδρύματοσ (όςων λειτουργούν ςόμερα καθώσ και όςων πρόκειται να δημιουργηθούν 
μελλοντικϊ). Ουςιαςτικϊ αποτελεύ ϋνα ςυνδετικό κρύκο μεταξύ του A.Σ.Ε.Ι.Θ. και του χώρου τησ αγορϊσ εργαςύασ. Ψσ κύριο ςτόχο ϋχει 
την ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων για θϋματα ςπουδών και ευκαιρύεσ απαςχόληςησ. Ωμεςο ςτόχο λειτουργύασ του γραφεύου 
αποτελεύ η επαγγελματικό αποκατϊςταςη των αποφούτων, γι' αυτό το Γ.Δ. (Γραφεύο Διαςύνδεςησ) του A.Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονύκησ 
προβλϋπεται να καλύψει και ανϊγκεσ απόφοιτων από ϊλλα Σ.Ε.Ι τησ χώρασ όταν ο τόποσ διαμονόσ τουσ βρύςκεται ςτην περιοχό 
κϊλυψησ του (περιοχό νομού Θεςςαλονύκησ και γειτονικών νομών όπου δεν λειτουργεύ κϊποιο ϊλλο Σ.Ε.Ι). Βαςικόσ ϊξονασ των 
δραςτηριοτότων του Γραφεύου αποτελεύ η παροχό υπηρεςιών ςυμβουλευτικόσ για το ςχεδιαςμό ςταδιοδρομύασ καθώσ και η 
ενημϋρωςη και καθοδόγηςη για τη δημιουργύα μια νϋασ επιχεύρηςησ. 
 
Ηλεκτρονικό διεύθυνςη Γραφεύου Διαςύνδεςησ  (www.career.tiethe.gr) 
 
Μϋςα από την ιςτοςελύδα του Γραφεύου υπϊρχει η δυνατότητα ενημϋρωςησ για θϋματα όπωσ: 
 

 Θϋςεισ εργαςύασ (και μϋςω αποδελτύωςησ του τύπου). 
 Μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό. 
 Τποτροφύεσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό. 
 Προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. 
 Κατατακτόριεσ. 
 Θϋματα ςυμβουλευτικόσ. 

 Θϋματα επιχειρηματικότητασ. 
 εμινϊρια - υνϋδρια - Ημερύδεσ. 
 Επαγγελματικϊ δικαιώματα. 
 τοιχεύα για αποφούτουσ του Α.Σ.Ε.Ι.Θ.. 
 Μελϋτεσ απορρόφηςησ αποφούτων του Α.Σ.Ε.Ι.Θ 

 
Σηλϋφωνο επικοινωνύασ : 2310013480 
e-mail: diasyndesi@admin.teithe.gr 
 
 

http://www.career.tiethe.gr/
http://www.career.teithe.gr/jobs.php
http://www.career.teithe.gr/job_search.php
http://www.career.teithe.gr/postgraduate_studies.php
http://www.career.teithe.gr/scholarships_current.php
http://www.career.teithe.gr/scholarships_greece.php
http://www.career.teithe.gr/scholarships_abroad.php
http://www.career.teithe.gr/learning_programs.php
http://www.career.teithe.gr/career_counseling.php
http://www.career.teithe.gr/entrepreneur.php
http://www.career.teithe.gr/seminars.php
http://www.career.teithe.gr/conferences.php
http://www.career.teithe.gr/meetings.php
http://www.career.teithe.gr/vocational_rights.php
mailto:diasyndesi@admin.teithe.gr
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 Σο πρόγραμμα κινητικότητασ ERASMUS εύναι δρϊςη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςτα πλαύςια του Προγρϊμματοσ 'Δια Βύου Μϊθηςησ' 

(LLP – Lifelong Learning Program) και δύνει ευκαιρύεσ ςτουσ φοιτητϋσ/τριεσ: 
 να πραγματοποιόςουν μϋροσ των ςπουδών τουσ ςτο εξωτερικό για 3 ϋωσ 12 μόνεσ, 
 να πραγματοποιόςουν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςε χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 
 να λϊβουν υποτροφύα, 
 να αναγνωριςτούν οι ςπουδϋσ τουσ ςτο εξωτερικό, 
 να γνωρύςουν μια ϊλλη χώρα, μια νϋα κουλτούρα, να κϊνουν νϋουσ φύλουσ 

     Tο Σμόμα Νοςηλευτικόσ του ΑΣΕΙ Θες/νύκησ εύναι προςηλωμϋνο ςτουσ ςτόχουσ τησ αύξηςησ τησ κινητικότητασ ςτην Ανώτατη 
Εκπαύδευςη ςτην Ευρώπη και ςτην πλόρη αναγνώριςη των ςπουδών και των ακαδημαώκών τύτλων. υμμετϋχει ςτισ ακόλουθεσ 
ERASMUS δραςτηριότητεσ. 

 Κινητικότητα Υοιτητών για ςπουδϋσ 
 Κινητικότητα Υοιτητών για Πρακτικό Ωςκηςη 
 Ευρωπαώκό ύςτημα Μεταφορϊσ Ακαδημαώκών Μονϊδων (ECTS) 
 Παρϊρτημα Διπλώματοσ (DS) 
 Κινητικότητα Διδακτικού προςωπικού για διδαςκαλύα 
 Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προςωπικού για εκπαύδευςη 
 Γλωςςικό Προετοιμαςύα για ειςερχόμενουσ & εξερχόμενουσ Υοιτητϋσ (EILC) 

Σηλϋφωνο επικοινωνύασ : 2310013478  
 

ΓΡΑΥΕΙΟ ERASMUS MUNDUS 
 
 
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ERASMUS MUNDUS  
 

Σο Erasmus Mundus εύναι ϋνα ευρωπαώκό πρόγραμμα ςυνεργαςύασ και κινητικότητασ που ςτοχεύει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ 
τησ Ευρωπαώκόσ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ και την προώθηςη του διαλόγου και τησ κατανόηςησ μεταξύ λαών και πολιτιςμών μϋςω τησ 
ςυνεργαςύασ με τρύτεσ χώρεσ. Η πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), υιοθετόθηκε από το Ευρωπαώκό 

ΓΡΑΥΕΙΟ ERASMUS 
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Κοινοβούλιο και το υμβούλιο ςτισ 5 Δεκεμβρύου 2003 και τϋθηκε ςε ιςχύ την 1η Ιανουαρύου 2004. Η δεύτερη φϊςη του προγρϊμματοσ 
(Erasmus Mundus II, 2009 - 2013) υιοθετόθηκε από το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο και το υμβούλιο ςτισ 16 Δεκεμβρύου 2008 (απόφαςη 
αριθ. 1298/2008/ΕΚ) και τϋθηκε ςε ιςχύ την 1η Ιανουαρύου 2009.  
Σο πρόγραμμα Erasmus Mundus παρϋχει υποςτόριξη ςε: 

 ιδρύματα ανώτατησ εκπαύδευςησ που επιθυμούν να υλοποιόςουν κοινϊ προγρϊμματα μεταπτυχιακού ό διδακτορικού επιπϋδου 
(Δρϊςη 1) ό να διαμορφώςουν ςυμπρϊξεισ ςυνεργαςύασ με αντύςτοιχα ιδρύματα ανώτατησ εκπαύδευςησ από ευρωπαώκϋσ και 
ςυγκεκριμϋνεσ τρύτεσ χώρεσ (Δρϊςη 2) 

 φοιτητϋσ, ερευνητϋσ και ακαδημαώκό προςωπικό που επιθυμούν να διανύςουν περύοδο ςπουδών / ϋρευνασ / διδαςκαλύασ ςτο 
πλαύςιο των ανωτϋρω αναφερόμενων κοινών προγραμμϊτων ό ςυμπρϊξεων ςυνεργαςύασ (Δρϊςη 1 και Δρϊςη 2) 

 οποιοδόποτε οργανιςμό που δραςτηριοποιεύται ςτο χώρο τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ και επιθυμεύ να αναπτύξει ςχϋδια που 
ςτοχεύουν ςτην βελτύωςη τησ ελκυςτικότητασ, του προφύλ, τησ προβολόσ και τησ εικόνασ τησ ευρωπαώκόσ ανώτατησ 
εκπαύδευςησ ςε παγκόςμιο επύπεδο (Δρϊςη 3). 
 

ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
τόχοι του προγρϊμματοσ Erasmus Mundus ΙΙ 2009-2013 εύναι: 
 

 Η βελτύωςη τησ ποιότητασ τησ Ευρωπαώκόσ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ 
 Η προώθηςη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ωσ κϋντρου αριςτεύασ μϊθηςησ ανϊ τον κόςμο 
 Η προώθηςη τησ διαπολιτιςμικόσ κατανόηςησ μϋςω τησ ςυνεργαςύασ με Σρύτεσ Φώρεσ, όπωσ επύςησ και η ανϊπτυξη των Σρύτων 

Φωρών ςτον τομϋα τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ. 
 
ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
Σο πρόγραμμα περιλαμβϊνει τρεισ δρϊςεισ: 
Δρϊςη 1 - Κοινϊ προγρϊμματα Erasmus Mundus (μϊςτερ και διδακτορικϊ) ςυμπεριλαμβανομϋνου προγρϊμματοσ 
υποτροφιών: Προςφϋρεται υποςτόριξη ςε υψηλόσ ποιότητασ κοινϊ προγρϊμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών ςπουδών που 
παρϋχονται από ςυμπρϊξεισ Ευρωπαώκών Ιδρυμϊτων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ από τρεισ τουλϊχιςτον ευρωπαώκϋσ χώρεσ. Οι ςυμπρϊξεισ 
περιλαμβϊνουν ενδεχομϋνωσ και Ιδρύματα Ανώτατησ Εκπαύδευςησ από τρύτεσ χώρεσ. Παρϋχονται, ακόμα, υποτροφύεσ πλόρουσ 
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διϊρκειασ ςε Ευρωπαύουσ φοιτητϋσ και φοιτητϋσ προερχόμενουσ από τρύτεσ χώρεσ, προκειμϋνου να παρακολουθόςουν αυτϊ τα κοινϊ 
προγρϊμματα, καθώσ επύςησ και υποτροφύεσ μικρόσ διϊρκειασ ςε Ευρωπαύουσ ακαδημαώκούσ και ακαδημαώκούσ προερχόμενουσ από 
τρύτεσ χώρεσ, προκειμϋνου να διεξϊγουν ερευνητικϋσ και διδακτικϋσ δραςτηριότητεσ ςτο πλαύςιο των κοινών αυτών προγραμμϊτων. 
Σα προγρϊμματα περιλαμβϊνουν υποχρεωτικϋσ περιόδουσ φούτηςησ ςε τουλϊχιςτο δύο ιδρύματα ανώτατησ εκπαύδευςησ και 
καταλόγουν ςτην απονομό ενόσ αναγνωριςμϋνου διπλού, πολλαπλού ό κοινού τύτλου.  
ε ςχϋςη με την πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), οι καινοτομύεσ που υιοθετούνται εύναι οι 
ακόλουθεσ:  

 υγχώνευςη πρώην Δρϊςησ 1 (Μεταπτυχιακϊ Προγρϊμματα Erasmus Mundus), Δρϊςησ 2 (Τποτροφύεσ) και Δρϊςησ 3 
(υμπρϊξεισ)  

 Επϋκταςη του προγρϊμματοσ, ώςτε να περιλαμβϊνει χρηματοδότηςη και για ςπουδϋσ διδακτορικού επιπϋδου 
 Φορόγηςη υποτροφιών και ςτουσ Ευρωπαύουσ φοιτητϋσ 
 Καλύτερη ενςωμϊτωςη Ιδρυμϊτων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ από τρύτεσ χώρεσ ςτο πρόγραμμα 

Δρϊςη 2 - υμπρϊξεισ Erasmus Mundus - Πρόγραμμα External Cooperation Window:  
Σο Erasmus Mundus External Cooperation Window υπϊγεται ωσ Δρϊςη ΙΙ «υμπρϊξεισ Erasmus Mundus» ςτο νϋο πρόγραμμα Erasmus 
Mundus II και αποςκοπεύ ςτον αμοιβαύο εμπλουτιςμό και την καλύτερη κατανόηςη μεταξύ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και τρύτων χωρών.  
Παρϋχεται χρηματοδότηςη  
1. για ςυμπρϊξεισ ςυνεργαςύασ μεταξύ Ιδρυμϊτων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ από την Ευρώπη και από ςυγκεκριμϋνεσ τρύτεσ χώρεσ, με 
ςτόχο την οργϊνωςη και υλοπούηςη δραςτηριοτότων ατομικόσ κινητικότητασ  
2. για υποτροφύεσ διαφορετικόσ διϊρκειασ φοιτητών (από προπτυχιακό ϋωσ και μεταδιδακτορικό επύπεδο) με ςκοπό τισ ςπουδϋσ και 
ακαδημαώκού προςωπικού με ςκοπό τη διδαςκαλύα, την πρακτικό κατϊρτιςη και την ϋρευνα.  
Ο προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ 2 προϋρχεται από διϊφορα μϋςα χρηματοδότηςησ ςτο πλαύςιο των δραςτηριοτότων εξωτερικών 
ςχϋςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Εξαιτύασ τησ ποικιλομορφύασ των πολιτικών που καλύπτονται από τουσ μηχανιςμούσ εξωτερικόσ 
ςυνεργαςύασ και τισ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και προτεραιότητεσ των ςυγκεκριμϋνων Σρύτων Φωρών, οι κανόνεσ υλοπούηςησ τησ Δρϊςησ 
2 μπορεύ να διαφϋρουν ανϊ ϋτοσ και ανϊ χώρα εταύρο.  Οι υποψόφιοι φορεύσ πρϋπει να εύναι ευρωπαώκϊ ιδρύματα ανώτατησ 
εκπαύδευςησ που προτεύνουν ςχόματα ςυνεργαςύασ ϋωσ και 20 εταιρικών ιδρυμϊτων. Σα ςχόματα ςυνεργαςύασ θα πρϋπει να 
περιλαμβϊνουν ευρωπαώκϊ ιδρύματα ανώτατησ εκπαύδευςησ που κατϋχουν Erasmus Charter, καθώσ και ιδρύματα ανώτατησ 
εκπαύδευςησ τρύτων χωρών αναγνωριςμϋνα από τισ αντύςτοιχεσ κρατικϋσ αρχϋσ. 
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Δρϊςη 3 - Προώθηςη τησ ευρωπαώκόσ ανώτατησ εκπαύδευςησ: Η Δρϊςη 3 προωθεύ την Ευρωπαώκό Ανώτατη Εκπαύδευςη 
διαμϋςου μϋτρων βελτύωςησ τησ ελκυςτικότητασ τησ Ευρώπησ ωσ εκπαιδευτικού προοριςμού και ωσ κϋντρου αριςτεύασ ςε παγκόςμιο 
επύπεδο.  
Σα ςχϋδια ςτο πλαύςιο τησ Δρϊςησ 3 ςτοχεύουν: 
1. την προώθηςη και την ευαιςθητοπούηςη για θϋματα που αφορούν την Ευρωπαώκό Ανώτατη Εκπαύδευςη, καθώσ επύςησ και των 
ςχετικών προγραμμϊτων ςυνεργαςύασ και ςχεδύων χρηματοδότηςησ. 
2. τη διϊδοςη των αποτελεςμϊτων των προγραμμϊτων και των καλών πρακτικών 
3. Σην αξιοπούηςη αυτών των αποτελεςμϊτων ςε επύπεδο ιδρύματοσ ό ςε ατομικό επύπεδο. 
Παρϋχεται υποςτόριξη ςε δραςτηριότητεσ που ςχετύζονται με τη διεθνό διϊςταςη τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ, όπωσ προβολό, 
προςβαςιμότητα, διαςφϊλιςη ποιότητασ, αναγνώριςη πιςτωτικών μονϊδων, αμοιβαύα αναγνώριςη προςόντων, κινητικότητα, 
διεύρυνςη διδακτϋασ ύλησ (curriculum development), κλπ. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 

Η δεύτερη φϊςη του προγρϊμματοσ Erasmus Mundus II τϋθηκε ςε ιςχύ την 01/01/2009 και ϋχει διϊρκεια 5 ϋτη. Ο 
προώπολογιςμόσ του προγρϊμματοσ για τισ δρϊςεισ 1 και 3 ανϋρχεται ςε 493,69 εκ ευρώ, ενώ ο προώπολογιςμόσ για τη δρϊςη 2 
προϋρχεται από όργανα εξωτερικόσ ςυνεργαςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (EU external cooperation instruments). 

 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ  
 
Απαραύτητεσ πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςτισ παρακϊτω ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ: 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm  
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm  
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm (Erasmus Mundus External Cooperation Window) 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
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ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ 
 

 
Η Υοιτητικό εςτύα του Α.Σ.Ε.Ι Θεςςαλονύκησ διαθϋτει εγκαταςτϊςεισ ςτη ύνδο (κτύριο 10) με 108 δύκλινα δωμϊτια. Tη 

φοιτητικό εςτύα τησ ύνδου τη διαχειρύζεται το Εθνικό Κϋντρο Νεότητασ. Δϋχεται αιτόςεισ από τουσ νεοειςαγόμενουσ φοιτητϋσ 20 
εργϊςιμεσ μϋρεσ μετϊ την ανακούνωςη των αποτελεςμϊτων. Για τουσ φοιτητϋσ παλιών εξαμόνων από 15 Μϊιου ϋωσ 15 Ιουνύου. 
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτα τηλ. (2310)-013144 και 013677, fax 013-178. 
Σα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται εύναι: 

 Επικυρωμϋνο αντύγραφο εκκαθαριςτικού ςημειώματοσ Εφορύασ τησ τρϋχουςασ χρονιϊσ. Αν δεν το ϋχετε λϊβει ϋωσ την ημϋρα 
τησ αύτηςησ, θα υποβϊλετε επικυρωμϋνο αντύγραφο τησ φορολογικόσ δόλωςησ τησ τρϋχουςασ χρονιϊσ μαζύ με το περςινό 
εκκαθαριςτικό. 

 Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ από το Δόμο όπου θα φαύνεται η ςύνθεςη των μελών τησ οικογϋνειασ. 
 Βεβαύωςη ςπουδών από την χολό ό επικυρωμϋνο αντύγραφο των αποτελεςμϊτων επιλογόσ που αναρτόθηκαν ςτο λύκειο 

αποφούτηςησ ό το μηχανογραφημϋνο ατομικό δελτύο επιτυχύασ. 
 Εϊν για οποιονδόποτε λόγο δεν ϋχετε προλϊβει να προμηθευτεύτε κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ μπορεύτε να 

καταθϋςετε με την αύτηςη απλώσ την ςελύδα τησ εφημερύδασ που γρϊφει το όνομϊ ςασ και τη χολό ειςαγωγόσ και να φϋρετε 
την βεβαύωςη ςπουδών μόλισ κϊνετε την εγγραφό ςτη χολό. 

 Υωτοαντύγραφο ταυτότητασ ανεπικύρωτο. 
 Δυο μικρϋσ φωτογραφύεσ απλϋσ. 
 Τπεύθυνη δόλωςη του νόμου 1599/86 όπου θα αναγρϊφεται “δεν ϋχω ςπύτι ςτη Θεςςαλονύκη ό ςτα περύχωρα αυτόσ και αν 

γύνει δεκτό η αύτηςό μου αποδϋχομαι πλόρωσ τουσ εςωτερικούσ κανονιςμούσ λειτουργύασ τησ πουδαςτικόσ Εςτύασ”. 
Κατϊ περύπτωςη, μπορεύτε να προςκομύςετε και επιπλϋον δικαιολογητικϊ όπωσ: 

 Βεβαύωςη πολύτεκνων από το ύλλογο Πολύτεκνων. 
 Βεβαύωςη ςπουδών από προςτατευόμενα μϋλη τησ οικογϋνειασ, που ςπουδϊζουν ςε ανώτατεσ χολϋσ. 
 Βεβαύωςη ςτρατευμϋνου αδελφού. 
 Βεβαύωςη αναπηρύασ κατϊ νόμο, ανικανότητασ προσ εργαςύα , ςοβαρού ιατρικού προβλόματοσ κ.τ.λ. 
 Διαζευκτόριο 
 Ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου, αν αυτό δεν προκύπτει από το πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ . 
 Οποιοδόποτε ϊλλο δικαιολογητικό κρύνετε, ότι πρϋπει να λϊβουμε γνώςη. 
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Ειδικϊ για τουσ ομογενεύσ : 
 Θα προςκομύςετε και ταυτότητα ομογενούσ από τον οικεύο ύλλογο ομογενών. 
 Ειδικϊ για τουσ αλλοδαπούσ φοιτητϋσ: 
 Υωτοαντύγραφο διαβατηρύου. 
 Ωδεια παραμονόσ. 
 Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ. 
 Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα οικογενειακού ειςοδόματοσ. 
 Βεβαύωςη ςπουδών από τη Γραμματεύα τησ χολόσ. 
 Βεβαύωςη τησ πρεςβεύασ, ότι εγγυϊται για την εξόφληςη των οικονομικών υποχρεώςεων του οικότροφου και την τόρηςη του 

νόμιμου χρονικού ορύου παραμονόσ του ςτην Εςτύα. 
Σα προαναφερθϋντα δικαιολογητικϊ θα ςυνοδεύονται από ςυμπληρωμϋνη ϋντυπη αύτηςη για ειςδοχό την οπούα μπορεύτε να 
προμηθευτεύτε από την Γραμματεύα τησ Εςτύασ. 
 
 

ΙΣΙΗ 
 

τον κεντρικό διϊδρομο του Ιδρύματοσ (κτύριο 11) λειτουργεύ εςτιατόριο (τηλ. 2310-013126), το οπούο παρϋχει ςύτιςη με δύο 
γεύματα την ημϋρα, επτϊ ημϋρεσ την εβδομϊδα, εκτόσ από την περύοδο των διακοπών. Σα γεύματα ςερβύρονται για όςουσ επιθυμούν, 
ςε παρϊρτημα του εςτιατορύου που βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ Θεςςαλονύκησ και ςτη διεύθυνςη Μπρατούνα 5, κϊθετοσ ςτη 
Δωδεκανόςου, περιοχό πλατεύασ Δημοκρατύασ. Τπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ ανϊμεςα ςε δύο τουλϊχιςτον φαγητϊ και το ημερόςιο 
κόςτοσ εύναι 3.30 Ευρώ (γεύμα και δεύπνο). Κϊρτα ςύτιςησ δικαιούνται όλοι οι φοιτητϋσ αρκεύ να καταθϋςουν τα απαραύτητα 
δικαιολογητικϊ. 
Σα δικαιολογητικϊ εύναι τα εξόσ: 

 Βεβαύωςη ςπουδών. 
 Δύο (2) φωτογραφύεσ. 
 Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα του τελευταύου οικονομικού ϋτουσ 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ να απευθύνεςτε ςτο γραφεύο ςύτιςησ (κτύριο 1) και ςτο τηλϋφωνο 2310-013124  
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ΔΕΛΣΙΟ ΜΕΙΨΜΕΝΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ (ΠΑΟ) 
 

 
Κϊθε φοιτητόσ δικαιούται μειωμϋνη τιμό ειςιτηρύου ςτα οδικϊ, ςιδηροδρομικϊ και θαλϊςςια μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ ςτο 

εςωτερικό τησ χώρασ, ςύμφωνα με το Π.Δ.265/85 (ΥΕΚ 99,τεύχοσ Α). 
τουσ δικαιούχουσ φοιτητϋσ χορηγεύται μετϊ την εγγραφό τουσ δελτύο ειδικού ειςιτηρύου (πϊςο), το οπούο ιςχύει για ϋνα ακαδημαώκό 
ϋτοσ και εύναι αυςτηρϊ προςωπικό για τον δικαιούχο. Σο πϊςο χορηγεύται από το Σμόμα πουδαςτικόσ Μϋριμνασ του ΑΣΕΙ (2310-
013124). 
 
 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΧΗ  
 

Ο υπ’αριθμ.1400/1983 Νόμοσ περύ «Δομόσ και λειτουργύασ των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων(ΣΕΙ)» μεταξύ ϊλλων 
αναφϋρεται ςτην ιατροφαρμακευτικό και νοςηλευτικό περύθαλψη των ςπουδαςτών των ΣΕΙ. Όςοι φοιτητϋσ λοιπόν  δεν εύναι ϊμεςα ό 
ϋμμεςα αςφαλιςμϋνοι ςε κϊποιο αςφαλιςτικό φορϋα δικαιούνται για την 4ετό φούτηςη τουσ ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη. 
Τποβϊλλουν ςτην Γραμματεύα του τμόματοσ μια υπεύθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 για την μη αςφϊλιςό τουσ και κϊθε εξϊμηνο 
ανανεώνεται το βιβλιϊριο υγειονομικόσ περύθαλψησ με την ανανϋωςη τησ εγγραφόσ. Όςο αφορϊ ιατρικϋσ εξετϊςεισ και αγορϊ 
φαρμϊκων οι φοιτητϋσ πρϋπει να πϊρουν παραπεμπτικό από το ιατρεύο του Α.Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονύκησ ςτη ύνδο με την επύδειξη του 
φοιτητικού τουσ βιβλιαρύου. 
Επύςησ ο ανωτϋρω νόμοσ ορύζει και τη ςύςταςη ιατρεύου ςτο χώρο του ΣΕΙ για κϊλυψη των αναγκών φοιτητών και εργαζομϋνων. Σο 
ιατρεύο του ΑΣΕΙ Θεςςαλονύκησ(βρύςκεται ςτον κεντρικό διϊδρομο του ΑΣΕΙ) λειτουργεύ εντόσ του ιδρύματοσ από το 1986 και 
απαςχολεύ Μόνιμη υπϊλληλο ΣΕ Νοςηλεύτρια, πρωύ και απόγευμα.    
( Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο: 2310 013122) 
 
Η παροχό ιατροφαρμακευτικόσ και νοςοκομειακόσ περύθαλψησ διακόπτεται όταν ο δικαιούχοσ :  

 τρατευτεύ και για όςο χρόνο διαρκεύ η ςτρϊτευςό του 
 Αςφαλιςθεύ ςε κύριο αςφαλιςτικό φορϋα 
 Πϊρει πτυχύο 
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 Φϊςει την φοιτητικό του ιδιότητα για οποιονδόποτε λόγο 
 Αναςτεύλει τισ ςπουδϋσ του 

 
Η πλόρησ  και δωρεϊν ιατροφαρμακευτικό και νοςοκομειακό περύθαλψη περιλαμβϊνει: 

 Ιατρικϋσ εξετϊςεισ 
 Νοςοκομειακό περύθαλψη 
 Υαρμακευτικό περύθαλψη 

 Παρακλινικϋσ εξετϊςεισ 
 Οδοντιατρικό περύθαλψη 

 Υυςικοθεραπεύα 
Επύδομα τοκετού 

 Ορθοπεδικϊ εύδη 
 

 
ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

 
Σο  Α.Σ.Ε.Ι.  Θεςςαλονύκησ προςφϋρει ςτουσ φοιτητϋσ δυνατότητεσ ϊθληςησ και ςυμμετοχόσ ςε διϊφορεσ πολιτιςτικϋσ  

δραςτηριότητεσ όπωσ:  
 

 Ποδόςφαιρο (ομϊδα ανδρών)  
 Μπϊςκετ (ομϊδεσ ανδρών-

γυναικών, με μεγϊλεσ διακρύςεισ 
ςε πανεπιςτημιϊδεσ)  

 Βόλεώ (ανδρών-γυναικών, επύςησ 
με διακρύςεισ ςε 
πανεπιςτημιϊδεσ)  

 κϊκι, που γύνεται πιο 
οργανωμϋνα ςε ςκακιςτικό 
ςύλλογο, εκτόσ του Ιδρύματοσ 

 Γυμναςτικό, ςε κλειςτό 
γυμναςτόριο 

 Σοξοβολύα 
 κοποβολό   
 Σϋνισ 

 Κολύμβηςη 
 Αυτόνομη κατϊδυςη 
 κι 
 Πολεμικϋσ τϋχνεσ 
 Υυςικό κατϊςταςη   
 υμμετοχό ςε χορευτικϊ 

ςυγκροτόματα και χορωδύεσ.   
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ΠΨ ΘΑ ΕΡΘΕΣΕ ΣΟ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

το Α.Σ.Ε.Ι.Θ. μπορούν να ϋρχονται οι φοιτητϋσ με λεωφορεύα των αςτικών ςυγκοινωνιών Θεςςαλονύκησ (Οργανιςμόσ Αςτικών 
υγκοινωνιών Θεςςαλονύκησ,  τηλ.: 2310-933930), τησ γραμμόσ τησ ύνδου αρ .λεωφορεύου 52 , που ϋχουν αφετηρύα ςτον 
ςιδηροδρομικό ςταθμό Θεςςαλονύκησ  και κϊνουν ςτϊςη μπροςτϊ ςτην πύλη του ΑΣΕΙ. 
Ο καλύτεροσ τρόποσ για να φθϊςει κανεύσ ςτο A.Σ.Ε.Ι.Θ. με ιδιωτικό μϋςο μεταφορϊσ εύναι να ακολουθόςει την Εθνικό οδό 
Θεςςαλονύκησ - Αθόνασ και να ςτρύψει δεξιϊ ςτο 9ο χλμ. προσ τη Βιομηχανικό Περιοχό τησ ύνδου. Σο A.Σ.Ε.Ι.Θ. βρύςκεται 1 χλμ. μετϊ τη 
ςτροφό αυτό ςτα δεξιϊ.   


