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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πρύτανη ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1979 με
αποστολή την ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τις
επιταγές της σύγχρονης επιστήμης μόρφωση επι‐
στημόνων νοσηλευτών. Η Νοσηλευτική Επιστήμη
N
περιλαμβάνει την αυτόνομη και συνεργατική φρον‐
τίδα των ατόμων όλων των ηλικιών, των οικογε‐
νειών, των ομάδων και των κοινοτήτων, ασθενών
ή υγιών ατόμων σε όλες τις υπηρεσίες υγείας. Η
Νοσηλευτική αφορά στην προστασία, την προ‑
αγωγή και τη βελτιστοποίηση της υγείας, στην
πρόληψη της ασθένειας και της βλάβης, στην
ανακούφιση του υποφέρειν και της θεραπείας
των ανθρώπινων αντιδράσεων.
Βασική φιλοσοφία του Τμήματος Νοσηλευτι‑
κής είναι ότι ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο σε
Μελέτιος - Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
όλα τα στάδια της εξέλιξής του, στα φυσιολογικά
και παθολογικά φαινόμενα της ζωής. Η Νοσηλευ‐
τική Επιστήμη μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά,
τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή/και δυνητικά προβλή‐
ματα υγείας ή τη βελτίωση της συνολικής ευεξίας
του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι‑
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ και 42 χρόνια είναι να ανα‑
πτύξει, να μεταδώσει και να εφαρμόσει τη νοσηλευτική γνώση. Η
θεωρητική και η κλινική εκπαίδευση είναι εξίσου αναγκαία για την κα‐
τάλληλη προετοιμασία επιστημόνων νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν
τη Νοσηλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διατύπωση
και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων και/ή υποθέσεων.
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Στο Τμήμα Νοσηλευτικής διεξάγεται, παράλληλα με το εκπαιδευ‑
τικό έργο, και καινοτόμος έρευνα με διεθνείς συνεργασίες. Ενδεικτικά
θα μπορούσανε να αναφερθούν έρευνες σε κυτταρικό, μοριακό και συ‐
στημικό επίπεδο, μελέτες της συμπεριφοράς των ανθρώπων, της ασφά‐
λειας και της αποτελεσματικότητας νέων παρεμβάσεων, καθώς και ανά‐
λυση μηχανισμών διαφόρων νοσημάτων. Επίσης, μελέτες εκβάσεων,
κλινικές και επιδημιολογικές, καθώς και μελέτες που σχετίζονται με την
πολιτική και τα οικονομικά της υγείας για την ανεύρεση τρόπων βελτίω‐
σης των συστημάτων παροχής της φροντίδας και μείωσης του κόστους
και των ανισοτήτων υγείας.
Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές κοινω‑
νικές δράσεις με συμμετοχή των μελών του Τμήματος, με σημαντικό
αντίκτυπο στην Κοινωνία και έργο με αναφορά πάντα στο αντικεί‑
μενο του Τμήματος. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων,
η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πρόσφυγες, η τεκμηριωμένη νοση‐
λευτική φροντίδα υγείας στο σπίτι για ευάλωτα άτομα, το «Δίκτυο Υγείας:
Κάθε Μέρα Δίπλα στον Άνθρωπο», η κοινωνική δραστηριότητα του Ερ‐
γαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, καθώς και η ενεργός συμ‐
μετοχή στο πρόγραμμα «Σύμμαχοι Υγείας».
Το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Νοση‑
λευτικής ενδυναμώνει με το έργο του την παραδοχή ότι κάθε αν‑
θρώπινη ύπαρξη είναι μοναδική, υπεύθυνη για τον εαυτό της και ικανή
να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 0 ολιστι‐
κός τρόπος προσέγγισης επιβεβαιώνει την αξία, την αξιοπρέπεια και τη
μοναδικότητα του κάθε ατόμου.
Βεβαίως, τα τελευταία 2 σχεδόν χρόνια, στην δύσκολη περίοδο
της πανδημίας, το έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής αναδείχθηκε
ακόμα περισσότερο. Η κοινωνία «αγκάλιασε» και «χειροκρότησε» και
το νοσηλευτικό προσωπικό, αναγνωρίζοντας την καίρια προσφορά του
στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Έργο που μπορεί να εδράζεται μόνο
στο στέρεο υπόβαθρο μιας επιτυχημένης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης,
όπως αυτή που παρέχεται εδώ και 42 χρόνια από το Τμήμα Νοσηλευτικής
του ΕΚΠΑ.
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Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να εκφράσω τις
ευχές σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας στο Τμήμα Νο‑
σηλευτικής για την αδιάλειπτη, επιτυχημένη και υψηλού επιπέδου
λειτουργία και προσφορά του εδώ και 42 χρόνια. Το έργο αυτό συμ‑
βάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση όχι μόνο της Δημόσιας Υγείας
και της Δημόσιας Παιδείας στη χώρα μας, αλλά και του ΕΚΠΑ ως
ενός ιστορικά και διαχρονικά σημαντικού θεσμού στήριξης της κοι‑
νωνίας και της Πολιτείας.
Οι Πρυτανικές Αρχές ήταν και θα συνεχίσουν να είναι ενεργοί συμπα‐
ραστάτες στη λειτουργία και σε κάθε δημιουργική πρωτοβουλία και δράση
του Τμήματος.
Μ.‑Α. Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

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

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κοσμήτορα Σχολής
Επιστημών Υγείας

Είναι προνόμιο για μένα το γεγονός ότι κατά τη διάρ‐
κεια της θητείας μου ως Κοσμήτορας της Σχολής Επι‐
στημών Υγείας είμαι στην ευχάριστη θέση να προλο‐
γίσω τον τιμητικό αυτό τόμο για τα σαράντα χρόνια
N
λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Η προσφορά και τα επιτεύγματα των καθηγητών,
των ερευνητών και των φοιτητών σε αυτό το χρονικό
διάστημα, αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες ανά‐
πτυξης του Τμήματος και έθεσαν τους άξονες που κα‐
θορίζουν τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο
του οράματος και της αποστολής του.
Στοχεύοντας στην άρτια εκπαίδευση νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην παραγωγή υψηλού επιπέδου
έρευνας και στη συμμετοχή των μελών του Τμήματος σε ερευνητικά προ‐
γράμματα, συμβάλλουν καθοριστικά στην υποστήριξη και την προαγωγή
της υγείας γενικότερα στη χώρα μας. Στόχος του Τμήματος παραμένει η
προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και η συνεχής αναμόρφωση του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος
να είναι σε θέση, ως πτυχιούχοι, να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προ‐
κλήσεις στον τομέα της υγείας.
Αδιαμφισβήτητη όμως είναι και η διεθνής αναγνώριση του έργου των
μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Τμήματος σε διεθνείς κατατάξεις Πανεπι‐
στημίων στη θεματική ενότητα της νοσηλευτικής επιστήμης. Ενδεικτικά
αναφέρω ότι το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στις θέσεις 101‐150 στην επιστήμη
της νοσηλευτικής τόσο στην κατάταξη «Academic Ranking of World Uni‐
versities» (κατάταξη της Σαγκάης), όσο και στην κατάταξη της QS
(Quacquarelli Symonds).
Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, πριν από την πανδημία υπήρχε ήδη παγ‐
κόσμια έλλειψη περίπου 6 εκατομμυρίων νοσηλευτών και τα επόμενα χρόνια
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αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν 4,75 εκατομμύρια νοσηλευτές και νοση‐
λεύτριες. Με αυτά τα δεδομένα, αλλά και αναγνωρίζοντας την συμβολή τους
στην υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και προσφορά άρτια εκπαιδευ‐
μένων νοσηλευτών και νοσηλευτριών στην υγειονομική αγορά εργασίας απο‐
τελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό το Τμήμα Νοσηλευτικής καλείται να συνεχίσει να λειτουργεί
και να προσφέρει με τους ίδιους όρους αριστείας όπως το πράττει μέχρι σή‐
μερα.
Εύχομαι σε όλα τα στελέχη του Τμήματος καλή επιτυχία στη συνέχιση
του έργου τους και η Κοσμητεία θα είναι αρωγός στις προσπάθειές τους.
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Πικουλής
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Προέδρου Τμήματος
Νοσηλευτικής

Με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και συγκίνηση προ‐
λογίζω ως Πρόεδρος του Τμήματος αυτό το βιβλίο –
λεύκωμα αλλά και συνάμα απολογισμό για τα 42 χρό‐
νια ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νοση‐
N
λευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. Το
Τμήμα ιδρύθηκε το 1979 (ΠΔ 184, 6 Μαρτίου 1979,
ΦΕΚ 51 ΤΑ΄, 15‐03‐1979) με υπογραφή του Κωνσταν‐
τίνου Τσάτσου ως τμήμα της Ιατρικής Σχολής και στη
συνέχεια αυτονομήθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε επί
Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1984 (ΦΕΚ 53, ΤΑ΄, 27‐
04‐1984) ως μέρος της Σχολής Επιστημών Υγείας. Με
το νόμο 3257 (ΦΕΚ 143/ΤΑ/29‐7‐2004) το Τμήμα Νο‐
σηλευτικής του ΕΚΠΑ έχει αναλάβει και την ακαδη‐
μαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Αξιωμα‐
τικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) κάτι που επιτελείται
Παύλος Μ. Μυριανθεύς
αδιάλειπτα από το ακαδημαϊκό έτος 2005‐2006.
Από ίδρυση του το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει πλού‐
σια προσφορά στα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας με τη
παραγωγή Νοσηλευτών υψηλού επιπέδου που στελεχώνουν τα Ελληνικά
Νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας της χώρας λαμβάνοντας σημαντικές
διοικητικές θέσεις ευθύνης ενώ άλλοι απόφοιτοι μας στελεχώνουν επάξια
άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού. Παράλληλα το Τμήμα
Νοσηλευτικής έχει παράξει σημαντικό διδακτικό, κλινικό, ερευνητικό, επι‐
στημονικό και συγγραφικό έργο με αποτέλεσμα τη σημαντική διεθνή ανα‐
γνώριση και απήχηση του έτσι ώστε να κατατάσσεται για συνεχόμενα χρόνια
(2017‐2021) στις κορυφαίες 150 Σχολές Νοσηλευτικής παγκοσμίως σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργα‐
νισμού QS (Quacquarelli Symonds). Σύμφωνα δε, με τα αποτελέσματα της
παγκόσμιας κατάταξης Shanghai Jiaotong University, στο πλαίσιο της δρα‐
στηριότητας Academic Ranking of World Universities (ARWU) κατατάσσεται
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στις θέσεις 101‐150 παγκοσμίως. Επιπλέον, κατατάσσεται μεταξύ των 40
καλύτερων Νοσηλευτικών Σχολών στην Ευρώπη, ενώ αποτελεί το μόνο Ελ‐
ληνικό Τμήμα Νοσηλευτικής (από τα 8) που περιλαμβάνεται στην εν λόγω
κατάταξη τιμώντας έτσι στο σύνολο του το ΕΚΠΑ.
Όλα αυτά τα χρόνια το Τμήμα εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και προσαρ‐
μόζεται ενσωματώνοντας στις εκπαιδευτικές του διαδικασίες τις σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας όπως η προσομοίωση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και σήμερα παρέχει 4ετή φοίτηση με εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται
στις ευρωπαϊκές οδηγίες 36 και 55 του 2005 και 2013 αντίστοιχα και την εγ‐
χώρια Ελληνική νομοθεσία του 2010 (ΦΕΚ 78, ΤΑ΄ 25‐5‐2010). Διαθέτει πι‐
στοποιημένο από την ΕΘΑΑΕ πρόγραμμα σπουδών με 4600 ώρες εκπαίδευσης
από τις οποίες 2320 (52%) αφορούν κλινική άσκηση σε Νοσοκομεία από το
πρώτο έτος. Το τμήμα μας διαθέτει 5 πανεπιστημιακές κλινικές (ΜΕΘ, Παθο‐
λογική, Χειρουργική, Ψυχιατρική και Παιδιατρική) οι οποίες στεγάζονται στο
Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» στη Νέα Κηφισιά ή στο παιδιατρικό Νοσο‐
κομείο «Αγλαΐα Κυριακού» αλλά και Νοσηλευτικά εργαστήρια που στεγά‐
ζονται στα 2 Νοσοκομεία με σημαντικό κλινικό έργο. Η ύπαρξη και εγκατά‐
σταση κλινικών και εργαστηρίων σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ σε συνδυασμό με
την στελέχωση του Τμήματος με καθηγητές Ιατρούς, Νοσηλευτές αλλά και
καθηγητές άλλων Επιστημών αποτελεί ένα σημαντικό προνόμιο του Τμήμα‐
τος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ στον παγκόσμιο χάρτη δίνοντας του το πλεο‐
νέκτημα και την προστιθέμενη αξία τόσο για το ίδιο το Τμήμα όσο και για
την εκπαίδευση των φοιτητών μας. Παράλληλα υπάρχουν τα ερευνητικά και
εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος με έδρα τις εγκαταστάσεις του Τμή‐
ματος στο Γουδή με σημαντικό έργο.
Σημαντική είναι ακόμη η προσφορά του Τμήματος στην μεταπτυχιακή
εκπαίδευση (πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικά και μεταδι‐
δακτορική έρευνα) αλλά και στη συνεχιζόμενη δια βίου νοσηλευτική εκπαί‐
δευση (εκπαιδευτικά προγράμματα).
Στο Τμήμα Νοσηλευτικής υπηρέτησαν και υπηρετούν διακεκριμένοι πα‐
νεπιστημιακοί δάσκαλοι που συνέβαλαν με το ερευνητικό και το επιστημονικό
τους έργο μαζί με το κλινικό τους έργο στην προβολή του Τμήματος και του
ΕΚΠΑ γενικότερα αλλά και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας
προς τον πολίτη.
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Με την αδιάλειπτη λοιπόν παρουσία του τα τελευταία 42 χρόνια, το Τμήμα
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ είναι ένα από τα 8 πλέον Πανεπιστημιακά Τμήματα
Νοσηλευτικής της χώρας αποτελώντας φάρο και οδηγό για μια επιτυχημένη
πορεία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος Νοσηλευτικής.
Από τη θέση αυτή βρίσκω την ευκαιρία να εκφράσω τις θερμές μου ευχα‐
ριστίες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει συμβάλει σημαντικά τον τε‐
λευταίο χρόνο με την δωρεά του στα πλαίσια της «δωρεάς για την υγεία»,
τόσο στην πρόσληψη κλινικών εκπαιδευτών και την χρηματοδότηση εκπαι‐
δευτικών προγραμμάτων αλλά και στην ανανέωση του υλικοτεχνικού εξο‐
πλισμού του τμήματος συνολικού ύψους 3.000.000 €.
Με αυτή την έκδοση που καλύπτει την χρονική περίοδο από την ίδρυση
του Τμήματος μέχρι σήμερα (1979 – 2022) παρουσιάζεται το σημαντικό έργο
και η προσφορά του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ στην Παιδεία, την
Πολιτεία και την Κοινωνία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλο το δυναμικό του
Τμήματος αλλά και τους φοιτητές μας για την συμβολή τους στην έκδοση
αυτού του βιβλίου αλλά και τις εκδόσεις «Broken Hill Publisher Ltd» για την
δωρεάν έκδοση του.
Με τη δέσμευση όλων ότι το αρχαιότερο και πλέον καταξιωμένο Πανεπι‐
στημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στη χώρα θα στοχεύει πάντα στη παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Παιδείας και Υγείας, παραδίδω αυτό το λεύκωμα
στην Ελληνική κοινωνία.
Παύλος Μ. Μυριανθεύς
Καθηγητής Εντατικολογίας – Πνευμονολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα πρόσφατα
δραματικά
γεγονότα με την
πανδημία
ανέδειξαν τη
σημασία και τον
καθοριστικό ρόλο
του Νοσηλευτή
στη λειτουργία
των Υπηρεσιών
Υγείας και στη
Δημόσια Υγεία.

To επιστημονικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής και
οι εφαρμογές της, προϋποθέτουν τη δημιουργία
Πανεπιστημιακών Τμημάτων υψηλών προδιαγρα‐
φών που εκπαιδεύουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες
ώστε να παρέχουν άρτια φροντίδα σε όσους τη
χρειάζονται. Το 1ο Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε
στην Ελλάδα το 1981, πριν 40 χρόνια, στο ΕΚΠΑ,
και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανα‐
πτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε σήμερα να συγ‐
καταλέγεται ανάμεσα στα 150 καλύτερα Τμήματα
Νοσηλευτικής του κόσμου.
Με αφορμή την 40η επέτειο από την ίδρυση του
Τμήματος Νοσηλευτικής, θέλουμε να αφηγηθούμε
την ιστορία του.
Η Νοσηλευτική μαζί με την Ιατρική, την Οδον‐
τιατρική και τη Φαρμακευτική συνιστούν τις Επι‐
στήμες Υγείας.
Στο επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο Άνθρω‐
πος σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, που αντι‐
μετωπίζεται ολιστικά, ως βιολογική και ψυχο‐κοι‐
νωνική οντότητα. Ως Επιστήμη, η Νοσηλευτική
μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά, την ανταπό‐
κριση του ατόμου σε υπαρκτά και δυνητικά προ‐
βλήματα υγείας συμβάλλοντας στην πρόληψη, στη
θεραπεία ασθενειών και στη βελτίωση της ευεξίας
του ατόμου. Νοσηλευτική είναι η προστασία, η προ‐
αγωγή και η βελτίωση της υγείας, η πρόληψη εν‐
δεχόμενης ασθένειας ή βλάβης, η ανακούφιση του
«υποφέρειν» και η συνηγορία στη φροντίδα ατό‐
μων, οικογενειών, κοινοτήτων και πληθυσμών.

