
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακολούθηση και εσωτερική
αξιολόγηση

Σχήμα 1. 
Διαδικασία της

εσωτερικής
αξιολόγησης.

Στο τμήμα Νοσηλευτικής η εσωτερική αξιολόγηση

ως διαδικασία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από τη θε‐

σμοθέτησή της. Στην πρώτη περίοδο της εσωτερικής

αξιολόγησης τα δεδομένα συγκεντρώνονταν με

αυτό‐συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο τόσο από

τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές. Τα τε‐

λευταία χρόνια τα δεδομένα συγκεντρώνονται μέσω

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων διευκολύνοντας

έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων σε πολύ συντο‐

μότερο χρόνο και με μικρότερο κόστος.

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης σή‐

μερα περιλαμβάνει (Σχήμα1):
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Αξιολόγηση των μαθημάτων από τους
φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Υποχρεωτικά Μαθήματα 2018‑2019
Αξιολόγηση Περιεχόμενο Διδάσκων
Πολύ καλό/
εξαιρετικό

72% 70%

Καλό 16% 16%

Μέτριο 12% 14%

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 2018‑2019
Αξιολόγηση Περιεχόμενο Διδάσκων
Πολύ καλό/
εξαιρετικό

88% 87%

Καλό 10% 9%

Μέτριο 2% 4%

Πίνακας 1

v Αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές,

προ‐και μεταπτυχιακούς.

v Αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος σπουδών.

v Αξιολόγηση των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών από τους

διδάσκοντες.

v Καταγραφή στοιχείων και δεικτών που συγκεντρώνονται από την από την

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ, πρώην ΑΔΙΠ).

Με βάση τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια αλλά και τα ποιοτικά δεδο‐

μένα για τη λειτουργία του τμήματος συγγράφεται σε τακτά χρονικά διαστή‐

ματα η Εσωτερική Αξιολόγηση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμή‐

ματος (http://www. nurs.uoa.gr/fileadmin/nurs.uoa.gr/uploads/tmimatos/
Diafora/Axiologisi/2019/EsoterikiAjiologisiNosileftikiEKPA.pdf).

Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται και μελετώνται από την Ομάδα Εσωτε‐

ρικής Αξιολόγησης του τμήματος και γίνονται προτάσεις βελτίωσης προς τις

αρμόδιες επιτροπές αλλά και στους διδάσκοντες. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις

των φοιτητών, τα περισσότερα μαθήματα και διδάσκοντες αξιολογούνται έως

«πολύ καλά» και «άριστα» (Πίνακας 1). Για το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020 ο

γενικός μέσος όρος ήταν 4,3/5, όπου 5 είναι το άριστα.
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Το τμήμα Νοσηλευτικής υποβλήθηκε σε εξωτε‐

ρική αξιολόγηση το 2011 με επιτυχία. Τα συμ‐

περάσματα της επιτροπής εξωτερικής αξιολό‐

γησης χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την

αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος

σπουδών, αλλά και για βελτιώσεις στη λειτουρ‐

γία του τμήματος που ήταν στην αρμοδιότητα

των οργάνων του. Κάποιες όμως από τις προ‐

τάσεις βελτίωσης δεν ήταν εφικτές είτε διότι

αποτελούν αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας

–αύξηση μελών ΔΕΠ, μείωση των μη ενεργών

φοιτητών, κ.ά.– είτε διότι εξαιτίας της οικονο‐

μικής κρίσης δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθούν,

όπως για παράδειγμα αναβάθμιση κτιριακών

και άλλων εκπαιδευτικών υποδομών.

Πιο πρόσφατα (Φεβρουάριος 2020) το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

πιστοποιήθηκε από επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων επιτυχώς και

η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή ανα‐

γνώρισή του Τμήματος. Οι περισσότερες διαστάσεις που περιλαμβάνονται

στη διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση έλαβαν τον υψηλότερο

βαθμό, ενώ έγιναν και αρκετές προτάσεις βελτίωσης τόσο του προγράμματος

σπουδών όσο και του Τμήματος γενικότερα. Κάποιες από τις προτάσεις,

όπως και στην εξωτερική αξιολόγηση του 2011 δεν εμπίπτουν στην αρμο‐

διότητα του Τμήματος και ελπίζουμε ότι η ΕΘΑΕΕ θα τις λάβει υπόψη της για

να προτείνει βελτιώσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Για τις προτάσεις βελτίωσης

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος έχουν ήδη ξεκινήσει οι προ‐

σπάθειες για τις απαιτούμενες αλλαγές και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

τις παρακολουθεί συνεχώς. Αξίζει να αναφερθεί, ότι μετά την πρόσφατη πι‐

στοποίηση και σύμφωνα και με τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων, ολο‐

κληρώθηκε η διαδικασία αναμόρφωσής του Προπτυχιακού Προγράμματος

Σπουδών και ξεκίνησε η εφαρμογή του από την έναρξη του παρόντος ακα‐

δημαϊκού έτους 2021‐2022.

Πιστοποίηση του ΠΠΣ



Το Τμήμα Νοσηλευτικής θεωρείται ένα από τα

πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς. Σύμφωνα με

τους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης Πανεπι‐

στημίων, το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ κα‐

τατάσσεται στα 150 καλύτερα Τμήματα Νοση‐

λευτικής του κόσμου. Αναλυτικότερα, το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

κατατάσσεται στα 150 καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής, ενώ είναι και το

καλύτερο Τμήμα Νοσηλευτικής στη διεθνή ταξινόμηση της Shanghai που πε‐

ριλαμβάνει 1453 Πανεπιστήμια από 157 χώρες και παρουσιάζεται στην ιστο‐

σελίδα http://www.shanghairanking.com/institution/national‑and‑kapodi‑
strian‑university‑of‑athens. Η ταξινόμηση αυτή λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ

άλλων, και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις βιβλιογραφικές παραπομπές

των μελών ενός τμήματος από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus.

Σύμφωνα με τις ετεροαναφορές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στη βάση

δεδομένων Google Scholar (https://scholar.google.com/), το 67% των μελών

ΔΕΠ έχουν τουλάχιστον 1200

ετεροαναφορές ενώ το 43,3%

έχουν τουλάχιστον 2000 ετερο‐

αναφορές. Επιπλέον, τα μισά

μέλη ΔΕΠ έχουν h‐index τουλά‐

χιστον 20, ενώ το 23,3% έχουν

h‐index τουλάχιστον 30.

Το Τμήμα, εξάλλου, συμμετέ‐

χει στο πρόγραμμα «ΕΡΑΣΜΟΣ»,

κύριος σκοπός του οποίου είναι

η βελτίωση της ποιότητας και η

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διά‐

στασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος

«ΕΡΑΣΜΟΣ+» ενθαρρύνεται η διαπανεπιστημιακή συνεργασία, η

μετακίνηση τόσο των φοιτητών όσο και των μελών του διδακτι‐

κού προσωπικού για διαστήματα μικρής διάρκειας και η προ‐

αγωγή ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών

τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Κατάταξη του Τμήματος

Πρόσφατη (30/6/2022) εκδήλωση
στο Τμήμα Νοσηλευτικής με τους
6 προέδρους των Τμημάτων Νο-
σηλευτικής της χώρας (1ο Συμπό-
σιο Τμημάτων Νοσηλευτικής)



Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσο και των μεταπτυ‐

χιακών προγραμμάτων σπουδών αποτελούν από

την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος φυτώριο

στελεχών για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

της υγείας, αλλά και για τη νοσηλευτική εκπαί‐

δευση. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σταδιοδρομίας –τόσο της ακα‐

δημαϊκής όσο και της επαγγελματικής– των αποφοίτων του Τμήματος, γίνεται

προσπάθεια συλλογής σχετικών δεδομένων.

Η πρώτη σχετική μελέτη έγινε με την ευκαιρία του εορτασμού των 30

χρόνων λειτουργίας του τμήματος το 2010. Σε δείγμα 243 αποφοίτων, οι

οποίοι αποτελούσαν το 11% των μέχρι τότε αποφοιτησάντων, 60% εργά‐

ζονταν ως κλινικοί νοσηλευτές, ενώ το 68% διέθετε μεταπτυχιακό δίπλωμα

ειδίκευσης.

Πρόσφατα το ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων ψηφιοποιήθηκε και

βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ώστε να μπορεί να το συμπληρώνει

όποιος απόφοιτος το επιθυμεί. Μέχρι σήμερα έχει συμπληρωθεί από 752 απο‐

φοίτους και σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ανάλυση των δεδομένων.

Σε δείγμα 665 αποφοίτων (18% του συνόλου των αποφοίτων του Τμήματος

έως την ημερομηνία της ανάλυσης, εκ των οποίων το 85,9% έχει αποφοιτήσει

μετά το 2000), βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (71,7%) εργάζεται σήμερα

σε κλινικές θέσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ένα

σημαντικό ποσοστό (70,5%) διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης,

αρκετοί απόφοιτοι του τμήματος διαπρέπουν στο εξωτερικό τόσο σε ακαδη‐

μαϊκές θέσεις όσο και στον κλινικό χώρο (Πίνακες 2 και 3).

Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι από τον έλεγχο της βάσης δεδομένων

PubMed οι απόφοιτοι διδάκτορες του Τμήματος, αριθμούν 1237 ξενόγλωσ‑
σες δημοσιεύσεις που αντιστοιχούν σε 5,4 δημοσιεύσεις ανά διδάκτορα,

εύρημα που δείχνει ότι εξακολουθούν να αναπτύσσονται επιστημονικά και

μετά την απόκτηση του τίτλου τους. Είναι δε γεγονός ότι οι περισσότεροι δι‐

δάσκοντες στα Ελληνικά Τμήματα Νοσηλευτικής είναι είτε απόφοιτοι είτε

διδάκτορες του Τμήματος.

Επίσης το Τμήμα διατηρεί επαφή και συνεργασία με τους αποφοίτους

του που είναι στελέχη υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και των Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς αναλαμβάνουν την επίβλεψη της
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κλινικής άσκησης των φοιτητών, χάρη στην πολυετή κλινική τους εμπειρία

και συνδράμουν τον περιορισμένο αριθμό καθηγητών Νοσηλευτικής του

Τμήματος. Στην πρόσφατη πιστοποίηση του Τμήματος οι απόφοιτοι συμμε‐

τείχαν ενεργά στις συναντήσεις με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και

βοήθησαν στην συνολική αξιολόγηση του Τμήματος.

Επιπλέον, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί

και ιστοσελίδα για τους αποφοίτους του Τμήματος–όπως και για όλα τα Τμήματά

του, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τόσο ενημέρωσης για τις δραστηριότητες

του πανεπιστημίου, όσο και για τη διευκόλυνση των μεταξύ τους επαφών.

Θα ήταν σημαντικό να υπάρξουν επαρκείς πόροι από τη μεριά του πανεπι‐

στημίου ώστε η παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του ΕΚΠΑ

να είναι δομημένη και συνεχής και να αφορά στο σύνολο των αποφοίτων.
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Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία Αποφοίτων
του Τμήματος Νοσηλευτικής

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία Ν %
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 465 70,5%

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 106 16,5%

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 13 5%

Πίνακας 2

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Αποφοίτων
του Τμήματος Νοσηλευτικής

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Ν %

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

• ΞΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΣΤΕΛΕΧΗ)

• ΚΛΙΝΙΚΟΣ

• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

52

11

34

70

477

39

7,8%

1,7%

5,1%

10,5%

71,7%

5,9%

ΣΥΝΟΛΟ 665 18%*

Πίνακας 3

* του συνόλου των αποφοίτων



Στα 40 χρόνια ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμή‐

ματος Νοσηλευτικής, τα μέλη του, Καθηγητές, Τε‐

χνικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακοί και Προπτυ‐

χιακοί φοιτητές έχουν εκπονήσει πληθώρα

ερευνητικών έργων με ιδιαίτερα εκτενή θεματο‐

λογία που καλύπτει το σύνολο της Νοσηλευτικής

Επιστήμης αλλά και των συγγενών αυτής πεδίων

της Βιολογίας, Βιοστατιστικής και Ιατρικής. Πιο

συγκεκριμένα, το ερευνητικό έργο του Τμήματος

Νοσηλευτικής περιλαμβάνει:

v Έρευνα σε μοριακό, κυτταρικό και συστημικό

επίπεδο.

v Μελέτες της συμπεριφοράς των ανθρώπων, της ασφάλειας και της απο‐

τελεσματικότητας νέων παρεμβάσεων, καθώς και ανάλυση μηχανισμών

διαφόρων νοσημάτων.

v Μελέτες εκβάσεων, κλινικές και επιδημιολογικές.

v Μελέτες που σχετίζονται με την πολιτική και τα οικονομικά της υγείας για

την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης των συστημάτων παροχής της φροντίδας

και μείωσης του κόστους και των ανισοτήτων υγείας.

Με στοιχεία που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2019‐20 (τελευταία δια‐

θέσιμα), μέλη του Τμήματος Νοσηλευτικής έχουν συμμετάσχει σε 981 ερευ‐

νητικά έργα κι έχουν συντονίσει 940 από αυτά, το ¼ (27%) των οποίων έχει

λάβει διεθνή χρηματοδότηση. Αν δε εστιάσουμε σε πρόσφατα χρόνια, το πο‐

σοστό χρηματοδότησης των εκπονούμενων στο Τμήμα Νοσηλευτικής Ερευ‐

νητικών Έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά το 50% κι αν συνυπο‐

λογιστούν και οι χρηματοδοτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ, αυτό το ποσοστό

υπερβαίνει το 70‐75%, ενδεικτικό της ισχυρής, διεθνούς παρουσίας του Τμή‐

ματος.

Ενδεικτικά παρατίθενται ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Νοση‐

λευτικής με ιδιαίτερο νοσηλευτικό ενδιαφέρον και πολύ σημαντική χρημα‐

τοδότηση:

Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α

97

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Επιστημονική Υπεύθυνη: 
Καθηγήτρια Πατηράκη Ελισάβετ

Διεθνές πρόγραμμα με εταίρους στην Ευρω‐

παϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: 6 Μ Euro

v Αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδράσεων της

παρέμβασης ASyMS στην επιβάρυνση από τα συμπτώματα ασθενών που

πάσχουν από καρκίνο μαστού, παχέος εντέρου/ορθού ή αιματολογική κα‐

κοήθεια (Hodgkin ή non‐Hodgkin λέμφωμα), οι οποίοι έχουν προγραμμα‐

τιστεί να λάβουν επικουρική χημειοθεραπεία για μη μεταστατική νόσο.

1. Ασθενείς με καρκίνο μαστού, παχέος εντέρου και αιματολογική κακοή‐

θεια (Hodgkin ή non‐Hodgkin λέμφωμα) υπό και μετά τη χημειοθερα‐

πεία‐Μείωση επιβάρυνσης συμπτωμάτων, βελτίωση ποιότητας ζωής,

μείωση αναγκών υποστηρικτικής φροντίδας, μείωση άγχους, βελτίωση

αυτοφροντίδας, μείωση εργασιακών περιορισμών, μείωση κόστους,

πρότυπα προγνωστικού κινδύνου).

2. Επαγγελματίες υγείας‐Βελτίωση παρακολούθησης ασθενών, ολοκληρω‐

μένη και σε πραγματικό χρόνο παροχή φροντίδας, προαγωγή προληπτι‐

κού προτύπου φροντίδας).

3. Σύστημα Υγείας‐Μείωση κόστους, βελτίωση κλινικής πρακτικής, πρότυπα

προγνωστικού κινδύνου.
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Σκοπός

Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα

eSMART: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη
δοκιμή για την αξιολόγηση της

ηλεκτρονικής διαχείρισης
συμπτωμάτων με χρήση της

τηλετεχνολογίας του Προηγμένου
Συστήματος Διαχείρισης Συμπτωμάτων

(ASyMS) για ασθενείς με καρκίνο



Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~3 Μ Euro

v Το ερευνητικό έργο RN4CAST είχε ως σκοπό να καταγράψει, να αναλύσει

και να συγκρίνει την νοσηλευτική πράξη και εργασία σε σχέση με την ποι‐

ότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και τις εκβάσεις νόσων σε

11 ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ

περισσότερης και καλύτερης στελέχωσης νοσηλευτών και ποιότητας παρε‐

χόμενων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα καλύτερης

εκπαίδευσης των νοσηλευτών (με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπου‐

δές) για τη μείωση των θανάτων ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας

τους σε νοσοκομειακά ιδρύματα.

Τα πορίσματα του έργου δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη απήχησης όπως British Medical Journal και The

Lancet με πολύ σημαντική διεθνή απήχηση συγκεντρώνοντας πολύ μεγάλο

αριθμό ετεροαναφορών.
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RN4CAST

Σκοπός

Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα



Επιστημονική Υπεύθυνη:
Καθηγήτρια Καλοκαιρινού Αθηνά

Εθνικό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~920 Κ Euro

v Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετα‐νοσοκομειακής Φροντίδας

Υγείας Ασθενών και Παροχής Κατ’ Οίκον Νοσηλείας σε Ευάλωτες Κοινω‐

νικά Ομάδες.

v Παραγωγή και Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού.

v Ανάπτυξη δικτύου Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Παροχής ΠΦΥ και Εθελοντών

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία

Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Εκπαίδευση 103 Εθελοντών και 94 Φροντιστών στην Κοινοτική Νοση‐

λευτική.

2. Κατάρτιση 50 Νοσηλευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κοινο‐

τική Νοσηλευτική.

3. Εξυπηρέτηση 1.094 ασθενών με την πραγματοποίηση 12.771 επισκέψεων

κατ’ οίκον και εφαρμογή 27.761 παρεμβάσεων.

4. Ανάπτυξη πακέτων εκπαιδευτικού υλικού για φροντιστές και εθελοντές.

Επιστημονική Υπεύθυνη: 
Καθηγήτρια Σουρτζή Παναγιώτα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: 700 Κ Euro

v Η ανάπτυξη ενός κοινά συμφωνημένου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών

Ικανοτήτων για την εργασία με τους Ηλικιωμένους.
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ΑΚΕΣΩ-1: Ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου συστήματος μετα-

νοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Σκοπός

Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών
Ικανοτήτων για την εργασία με τους

ηλικιωμένους-ELLAN project

Σκοπός



1. Οι φοιτητές και οι επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας με την απόκτηση

ειδικών δεξιοτήτων για τη φροντίδα των ηλικιωμένων.

2. Τα ηλικιωμένα άτομα με την παροχή σ’ αυτά εξειδικευμένης φροντίδας

με βάση τις ανάγκες τους.

3. Το Σύστημα Υγείας με τη διατήρηση της καλής υγείας των ηλικιωμένων

ατόμων, με συνεπακόλουθο τη συγκράτηση των δαπανών υγείας.

Το κοινά συμφωνημένο πλαίσιο μεταφράστηκε στις γλώσσες των χωρών

της ΕΕ και γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί στα εκπαιδευτικά προγράμ‐

ματα τουλάχιστον σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών.

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Καθηγήτρια Λεμονίδου Χρυσούλα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~450 Κ Euro

v Ο επιμερισμός των Εθνικών Δαπανών Υγείας κάθε χώρας οι οποίες προ‐

έκυψαν από την Εφαρμογή του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (System

of Health Accounts‐SHA) για κάθε μια από τις 22 ευρείες Νοσολογικές Kα‐

τηγορίες (π.χ. Καρδιαγγειακά, Μυοσκελετικά, Γαστρεντερολογικά νοσήματα

κ.ά.) με βάση το ICD‐10, το φύλο και την ηλικιακή ομάδα.

1. Οι ασκούντες την πολιτική και τη χρηματοδότηση του τομέα υγείας: το

Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, οι Υγειονομικές Περιφέρειες

και τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης (κύρια ΕΟΠΥΥ).

2. Οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας και οι επαγγελματίες υγείας.

3. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συμβάλλουν στον εξορθολογισμό της

δαπάνης και στον ανασχεδιασμό του συστήματος με βάση τις πραγματικές

ανάγκες υγείας και τις εμπειρίες καλών πρακτικών από άλλες χώρες.
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ηλικιακή ομάδα-HEDIC
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Επιστημονική Υπεύθυνη: 
Καθηγήτρια Καϊτελίδου Δάφνη

Εθνικό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~440 Κ Euro

v Ανάλυση αναγκών υγείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας του πλη‐

θυσμού σε εθνικό επίπεδο και του οικονομικού οφέλους για το ΕΣΥ.

v Περιγραφή διαδικασιών ανάπτυξης και αξιολόγησης υπηρεσιών κατ’οίκον

φροντίδας υγείας.

v Δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για νοσηλευτές

σε θέματα κατ’οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας

στην κοινότητα.

v Εκπαιδεύτηκαν 120 άτομα από διαφορετικές περιφέρειες, διαζώσης

(Αθήνα, 75 εκπαιδευόμενοι) και εξ‐αποστάσεως (distance learning)

(Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, 45 εκπαιδευόμενοι)

1. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού & πλατφόρμας τηλε‐εκπαίδευσης για

εκπαίδευση μεγαλύτερου αριθμού νοσηλευτών και άλλων επαγγελμα‐

τιών υγείας: http://akeso.nurs.uoa.gr/ index.html.
2. Αξιοποίηση των 100 εκπαιδευμένων νοσηλευτών–multiplier agents για

την ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’οίκον φροντίδας υγείας από το Υπουργείο

Υγείας ή/και τους Δήμους.

3. Ενίσχυση της καινοτομίας & της υιοθέτησης καλών πρακτικών.

4. Ικανοποίηση των αναγκών υγείας των ασθενών.
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ΑΚΕΣΩ2-Εκπόνηση τεύχους
διαδικασιών για την ανάπτυξη,

οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών
κατ’οίκον φροντίδας-εκπαίδευση

νοσηλευτών στην κατ'οίκον φροντίδα
υγείας και ανακουφιστική φροντίδα

στην Κοινότητα

Σκοπός

Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα



Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καθηγητής Βελονάκης Εμμανουήλ

Εθνικό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~420ΚEuro

v Διερεύνηση των εμποδίων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών

υγείας από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς και διερεύνηση

των αναγκών για πληροφόρηση (needs assessment).

v Ενίσχυση της πρόσβασης & χρήσης των υπηρεσιών υγείας μέσω της

εστιασμένης ενημέρωσης.

1. Οι Μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων (π.χ. Αλβανοί, Ρώσοι, Άραβες κ.ά.)

που ζουν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, και Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα

όσοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

2. Οι επαγγελματίες υγείας στην επικοινωνία με τους πρόσφυγες, δεδομένης

της ένδειας διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και μεταφραστών στις
υπηρεσίες υγείας αλλά και στα σημεία πρώτης επαφής των προ‑
σφύγων με τους επαγγελματίες.

3. Μετά τη διερεύνηση εμποδίων πρόσβασης και την εκτίμηση αναγκών

υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αναπτύχθηκε η διαδικτυακή

πύλη www.healthgate4all.gr με στόχο την ενδυνάμωση της πρόσβασης

και της χρήσης των υπηρεσιών υγείας από Έλληνες και μετανάστες.

Διαδικτυακή πύλη health gate 4all
v Όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Αλ‐

βανικά, Αραβικά, Γαλλικά και Ρωσικά).

v Χαρτογράφηση για πρώτη φορά σε διαδικτυακό χώρο όλων των υπηρε‐

σιών υγείας (Health Map) του δημοσίου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης

και των ΜΚΟ.
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v Περιγραφή θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρε‐

σίες υγείας ανά κατηγορία μετανάστη (πρόσφυγες, παράτυπους μετανά‐

στες, μετανάστες με άδεια παραμονής, παιδιά μεταναστών κ.λπ.).

v Περιγραφή του κόστους των υπηρεσιών υγείας (ποσοστό νόμιμης συμμε‐

τοχής, κόστος εξετάσεων που δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ κ.ά.).

v Σύμβουλος Υγείας (e‐Doctor): περιγραφή λοιμωδών νοσημάτων και έγ‐

καιρη αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων.

Οι παραπάνω πληροφορίες διατίθενται και μέσω τριών Ηλεκτρονικών

Περιπτέρων Ενημέρωσης (infokiosks‐διαθέσιμα επίσης σε πολλές γλώσσες)

που έχουν εγκατασταθεί στους Δήμους Αθηναίων (δύο) και Θεσσαλονίκης

(ένα εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου).

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Δρ. Σίσκου Όλγα‐Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: 370Κ Euro

v Το έργο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της «αξίας» της

παρεχόμενης φροντίδας ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

(ΑΕΕ) για τη βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας και της οι‐

κονομικής αποδοτικότητας μέσω της ανακατανομής των πόρων στις

διάφορες μορφές φροντίδας (π.χ. αποκατάσταση αντί για ενδονοσο‐

κομειακή), την ανάπτυξη δομών κοινωνικής υποστήριξης, ανάπτυξη

ενός πανελλαδικού δικτύου μονάδων ΑΕΕ, την ελαχιστοποίηση της μη

αποδοτικής χρήσης των πόρων (π.χ. κατάχρηση εξετάσεων διαγνωστι‐

κής απεικόνισης), την υιοθέτηση πρακτικών τεκμηριωμένης αποτελε‐

σματικότητας και τη μείωση του χρόνου του κύκλου της φροντίδας.

104 Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Ο Σ  Τ Ο Μ Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Α  4 0  Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α

SUN4 Patients (Stroke Units
Necessity for Patients) «Βελτιώνοντας

τη φροντίδα των ασθενών με
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με

όρους διαχείρισης, κόστους και
αποτελεσμάτων υγείας»

Σκοπός



1. Παροχή απαραίτητης πληροφορίας (δείκτες ποιότητας) περιλαμβανομέ‐

νων και δεικτών εκβάσεων (θνητότητα) για τη συνεχή βελτίωση της πα‐

ρεχόμενης φροντίδας.

2. Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για τη συλλογή,

επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τα οποία αξιοποιούνται στο πλαί‐

σιο στατιστικών και αναλυτικών/περιγραφικών εκθέσεων σχετικά με

τη διαχείριση του ΑΕΕ στην Ελλάδα.

3. Αξιολόγηση των εμπειριών των γιατρών και των ασθενών από το ΑΕΕ

και της επίδρασης αυτών στη διαχείρισή του.

4. Αξιολόγηση των σοβαρών αρνητικών επιδράσεων του ΑΕΕ στη ζωή των

επιζώντων περιλαμβανομένης και της ποιότητας ζωής και της αναπηρίας.

5. Εκτίμηση του κόστους της φροντίδας (άμεσου υγειονομικού και μη υγει‐

ονομικού–π.χ. απώλεια παραγωγικότητας).

6. Εκτίμηση της αξίας της φροντίδας με έμφαση στα κλινικά αποτελέσματα

σε σχέση με το κόστος για την επίτευξή τους.

7. Υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων (π.χ. επαγγελματιών υγείας, υπευ‐

θύνων χάραξης πολιτικής υγείας, ασθενών) να βελτιώσουν τα κλινικά

αποτελέσματα των ασθενών που έχουν υποστεί ΑΕΕ με ταυτόχρονη εξα‐

σφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος μέσω του περιορισμού της

σπατάλης των πόρων.

http://www.sun4patients.gr/

Επιστημονική Υπεύθυνη: 
Καθηγήτρια Καϊτελίδου Δάφνη

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~250 Κ Euro

v Διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης τυπικών και άτυ‐

πων φροντιστών καθώς και δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε

τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά) για την ενί‐
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i-Care

Σκοπός



σχυση των τυπικών & άτυπων φροντιστών στις κοινωνικές δεξιότητες

(soft skills) και τις δεξιότητες αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνίας (ICT) καθώς και άτυπων φροντιστών στις βασικές δε‐

ξιότητες παροχής φροντίδας υγείας (basic health care skills).

1. Από τους φροντιστές δηλώθηκαν κενά εκπαίδευσης στις βασικές δεξιό‐

τητες φροντίδας υγείας, στις κοινωνικές και στις δεξιότητες των τεχνο‐

λογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας

2. Βάσει των αναγκών εκπαίδευσης: Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση, στην

αγγλική γλώσσα, τυπικών και άτυπων φροντιστών σε 2 ομάδες με συμ‐

μετοχή από τις χώρες των εταίρων

3. Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό με βάση τους στόχους μάθησης και

τις εκπαιδευτικές μεθόδους που κρίθηκαν κατάλληλες και δημιουργή‐

θηκε εκπαιδευτική πλατφόρμα i‐Care MOOC: Introduction to Basic, Sof‐

tand ICT skills for caregivers (http://www.i‐care‐mooc.eu/)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καθηγητής Λιαρόπουλος Λυκούργος

Εθνικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

από Ευρωπαϊκούς πόρους

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~120 Κ Euro

v Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και παρουσίασης της Υγειονομικής Δα‐

πάνης, σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό Σύστημα Λογαριασμών Υγείας

(System of Health Accounts‐SHA) που δημιουργήθηκε από τον ΟΟΣΑ, την

Eurostat και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

v Ανταπόκριση της χώρας στις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών για πα‐

ροχή έγκυρων και αναλυτικών στοιχείων δαπανών υγείας
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Μελέτη Εφαρμογής Εθνικών
Λογαριασμών Υγείας ΟΟΣΑ 2010-1
και πρόταση Σχεδίου νομοθετικής

ρύθμισης υιοθέτησης και εφαρμογής

Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα

Σκοπός



1. Το Φεβρουάριο του 2013 παραδόθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ και στο Υπουργείο

Υγείας αναλυτικός μεθοδολογικός οδηγός για την υιοθέτηση του SHA σε

Εθνικό Επίπεδο και πλήρης χρονολογική σειρά με στοιχεία δαπανών

υγείας από το 2003‐2011.

2. Έκτοτε, το έργο συνεχίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ με την παροχή συμβουλευ‐

τικής υποστήριξης σε εθελοντική βάση από τα μέλη του Εργαστηρίου

Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας.

3. Για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε: το σύνολο της δαπάνης

υγείας μετρημένη με την ίδια μεθοδολογία που εφαρμόζεται και στις

άλλες χώρες και την κατανομή της δαπάνης ανά πηγή χρηματοδότησης,

υγειονομική δραστηριότητα και προμηθευτή υγείας.

4. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από την ΕΛΣΤΑΤ στο http://www.statistics.gr/
el/statistics/‑/publication/SHE35/‑

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Καθηγητής Βελονάκης Εμμανουήλ

Εθνικό Πρόγραμμα

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης: ~100 Κ Euro

v Διερεύνηση της αντίληψης των εργαζομένων ως προς την έκθεσή τους σε

επαγγελματικούς κινδύνους, της ικανοποίησης των εργαζομένων από τα

εφαρμοζόμενα μέτρα και της διαθεσιμότητας των εργαζομένων για συμ‐

μετοχή στη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας

της Εργασίας (ΣΔΥΑΕ).

1. Τα νοσοκομεία, με τον έλεγχο των λοιμώξεων και τη συνεπακόλουθη

μείωση των δαπανών και με την ανάπτυξη εγχειριδίου διαχείρισης των
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Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα

Επωφελούμενοι-Αποτελέσματα

Η Αναγκαιότητα Εφαρμογής
Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας στο

Νοσοκομείο

Σκοπός



αποβλήτων το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και την Επιθε‐

ώρηση Υγείας και κοινοποιήθηκε με εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες

υγείας.

2. Οι εργαζόμενοι, με την καλύτερη προστασία έναντι των λοιμώξεων μέσω

της εκπαίδευσης.

3. Το κοινό, μέσω των ασφαλέστερων πρακτικών φροντίδας υγείας.

Το προτεινόμενο ΣΔΥΑΕ αποτελεί προσαρμογή του συστήματος που έχει

εκδώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT1801).

Από αυτά τα ερευνητικά έργα έχει προκύψει πλήθος τόσο επιστημο‑
νικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια
όσο και οδηγιών καλής πρακτικής και κανονιστικών πλαισίων. Εν‐

δεικτικά, ο μέσος συνολικός αριθμός εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ είναι 21, ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων

με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ είναι 28, αναφορών (citations) ανά μέλος ΔΕΠ

είναι 1175 και εκπονούμενων διδακτορικών ανά μέλος ΔΕΠ 3‐4. Θα πρέπει

να αναφερθεί ότι άρθρα από το Τμήμα Νοσηλευτικής έχουν δημοσιευ‑
θεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πολύ υψηλούς
δείκτες απήχησης (impact factor, IF), όπως τα New England Journal of

Medicine (IF72), Lancet (IF44), Lancet Oncology (IF33.9), Journal of Clinical

Oncology (IF24), Lancet Infectious Diseases (IF19.8), European Heart Journal

(IF19,7), Lancet Respiratory Medicine (IF19,3), JAMA Oncology (IF16,6),

American Journal of Critical Care (IF13,2), American Journal of Respiratory

and Critical Care Medicine (IF13,2), Journal of Hepatology (IF12,5), Nature

Communications (12,1), Annals of Oncology (IF11.9), American Journal of

Gastroenterology (IF10,4), Intensive Care Medicine (IF10,1).

Όσον αφορά οδηγίες καλής πρακτικής/κανονιστικά πλαίσια, αξίζει να

αναφερθούν τα ακόλουθα ερευνητικά έργα:

v HYENA‐Hypertension and Exposure to Noise near Airports. Από τη με‐

λέτη προέκυψαν οδηγίες για τη μείωση της έκθεσης των κατοίκων

που ζουν κοντά σε αεροδρόμια ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες και

αποτέλεσε τη βάση για την αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη για τις νυ‐

χτερινές πτήσεις.
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v Safety Culture and Risk Management in Agriculture‐SACURIMA που κα‐

τέληξε σε πορίσματα για το μέλλον της Υγείας και Ασφάλειας στην

αγροτική οικονομία που έχουν υιοθετηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργα‐

νισμός για την Υγεία και Ασφάλεια

v Μελέτη Εφαρμογής Εθνικών Λογαριασμών Υγείας ΟΟΣΑ 2010‐11 και πρό‐

ταση Σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης υιοθέτησης και εφαρμογής που κα‐

τέληξε στην ανάπτυξη συστήματος συλλογής και παρουσίασης της Υγει‐

ονομικής Δαπάνης, σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό Σύστημα

Λογαριασμών Υγείας (System of Health Accounts‐SHA) και στην απόκριση

της χώρας στις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών για παροχή έγκυρων

και αναλυτικών στοιχείων δαπανών υγείας.

v Ανάπτυξη Πλαισίου Κινήτρων για την Πρόσληψη και την Παραμονή

Επαγγελματιών Υγείας στις Νησιωτικές Περιοχές της Χώρας: Από τη

μελέτη προέκυψε νομοθετικό για την παροχή κινήτρων στους επαγ‐

γελματίες υγείας για την προσέλκυση/πρόσληψη και παραμονή τους

στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

v EDC‐MixRisk, η μελέτη χρησιμοποιώντας επιδημιολογικά και πειραματικά

δεδομένα, κατέληξε στο πόρισμα ότι κατά την αξιολόγηση χημικών ουσιών

ως ορμονικών διαταραχών, θα πρέπει αντί για μεμονωμένες ουσίες, να

μελετώνται μίγματα τους όπως αυτά στα οποία εκτίθενται οι ανθρώπινοι

πληθυσμοί. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να διαφοροποιήσει την αξιο‐

λόγηση τοξικότητας και συνεπώς να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των

αποδεκτών ορίων ασφαλείας.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ι. Παυλοπούλου

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ

v Σύντομη Περιγραφή: Ο προσδιορισμός της

χυμικής & κυτταρικής ανοσίας μετά τον εμβο‐

λιασμό για COVID‐19 σε άτομα με μεταμό‐

σχευση νεφρού και η συσχέτιση της με σειρά

παραγόντων που μπορεί να την επηρεάσουν.
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Εμβολιασμός έναντι COVID-19 σε
άτομα με μεταμόσχευση νεφρού:

Συμμόρφωση, αποτελεσματικότητα
εμβολίου & σχετιζόμενοι παράγοντες


