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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σα προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ του 

Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν περιλαμβάνουν κεωρθτικι και  

κλινικι κατάρτιςθ ςφμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ 38460/Β7 (ΦΕΚ 

738/1.4.2013, ΦΕΚ 938/18.4.2013, ΦΕΚ 1847/29.07.2013). Η Κλινικι Κατάρτιςθ (Κλινικι 

Άςκθςθ και Κλινικι Πρακτικι) είναι κατανεμθμζνθ ςτα δφο χρόνια των ςπουδϊν και θ 

διάρκεια τθσ διαφζρει ανάλογα με τθν ειδίκευςθ. Η Κλινικι Άςκθςθ πραγματοποιείται κατά 

τθ διάρκεια του εκάςτοτε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, περιλαμβάνει διδαςκαλία και πρακτικι 

εξάςκθςθ ςτα εργαςτιρια του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ και ςτον κλινικό χϊρο, κακϊσ και ςε 

εξειδικευμζνεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ και ειδικζσ δομζσ και κεωρείται απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν.  Μζςω τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ άςκθςθσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ενιςχφουν τισ γνϊςεισ και τισ 

δεξιότθτεσ τουσ και αποκτοφν εμπειρία ςε ςυναφείσ με τθν κατάρτιςθ τουσ κλάδουσ.  

ΕΙΔΙΚΕΤΗ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ 
ECTS 

Δθμόςια Τγεία 50 10 

Κοινοτικι Νοςθλευτικι 100 20 

Διαπολιτιςμικι Νοςθλευτικι 100 20 

Γαςτρεντερολογικι Νοςθλευτικι  150 40 

Εντατικι και Επείγουςα Νοςθλευτικι 150 40 

Ογκολογικι Νοςθλευτικι και Ανακουφιςτικι 

Φροντίδα 
150 40 

Παιδιατρικι Νοςθλευτικι 150 40 

Πρόλθψθ και Ζλεγχοσ Λοιμϊξεων 150 40 

Χειρουργικι Νοςθλευτικι 150 40 

Νοςθλευτικι Καρδιαγγειακϊν Νοςθμάτων 150 40 

Ψυχικι Τγεία 120 30 

Διαχείριςθ Κρίςεων και Επειγουςϊν 

Καταςτάςεων 
120 30 

Σαξιδιωτικι και Διεκνισ Τγεία 

Δεν αναφζρονται 

ςτον οδθγό 

ςπουδϊν 

30 
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ κλινικισ τουσ κατάρτιςθσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ φζρουν τθ 

προβλεπόμενθ ςτολι. Επίςθσ οφείλουν να φζρουν τθν ειδικι κονκάρδα με το 

ονοματεπϊνυμο τουσ και το ειδικό ςιμα του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ φοροφν τθ ςτολι τουσ μόνο κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ εντόσ τθσ υπθρεςίασ. Για ςκοποφσ πρόλθψθσ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

εντόσ τθσ υπθρεςίασ αλλά και ςτθν κοινότθτα, ποτζ δεν πρζπει να φοροφν τθ ςτολι 

τουσ πριν να ζρκουν ςτθν υπθρεςία για ανάλθψθ κακθκόντων αλλά και οφτε μετά τθν 

αναχϊρθςι τουσ μετά το τζλοσ του ωραρίου. Με πολιτικι περιβολι αςκοφνται  οι 

μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ  ςε χϊρουσ που γίνονται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. 

 

 Για τθ διευκόλυνςθ τθσ κλινικισ τουσ εκπαίδευςθσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν 

να ζχουν μαηί τουσ ςτθκοςκόπιο, ρολόι, μπλοκ ςθμειϊςεων, ςτυλό διαρκείασ χρϊματοσ 

μπλε και κόκκινου. 

 

 Απαγορεφεται θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων κατά τθν ϊρα απαςχόλθςθσ τα οποία κα 

πρζπει να παραμζνουν κλειςτά και να χρθςιμοποιοφνται μόνο κατά τθ διάρκεια του 

διαλείμματοσ.  Απαγορεφεται θ ανάρτθςθ προςωπικϊν δεδομζνων ςτο διαδίκτυο. 

 

 Γενικά οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και 

κοςμιότθτα τόςο ςτουσ αςκενείσ και ςτουσ ςυγγενείσ τουσ, όςο και ςτο προςωπικό τθσ 

υπθρεςίασ ςτθν οποία εκπαιδεφονται. 

 

 Για οποιοδιποτε πρόβλθμα το οποίο μπορεί να προκφψει μζςα ςτον κλινικό χϊρο κατά 

τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ απευκφνονται ςτον υπεφκυνο 

εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ τουσ ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ να κατευκφνει τθν κλινικι 

τουσ εκπαίδευςθ. Ο υπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ επικοινωνεί με το 

επιβλζπων μζλοσ ΔΕΠ και αναφζρει το πρόβλθμα το οποίο προζκυψε. Ενθμερϊνεται 

πάντα ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ αν προκφψει κάποιο πρόβλθμα. 

 

 Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με τουσ ςυνεργάτεσ, τουσ αςκενείσ, τουσ οικείουσ  τουσ και 

το κοινό πρζπει πάντοτε να χαρακτθρίηονται από ευγζνεια, ειλικρίνεια και 

αλλθλοςεβαςμό.  
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 Η ςυμπεριφορά των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν πρζπει να είναι κόςμια, ιπια και 

ανεκτικι και πάντα με γνϊμονα τθν παροχι ποιοτικισ φροντίδασ και ςτόχο τθ κεραπεία 

του αςκενι και τθν ανακοφφιςθ τθσ ςωματικισ και ψυχικισ τουσ κατάςταςθσ. 

 

 Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ςυμμετζχει ςτθν  ομάδα υγείασ και ςυνεργάηεται με όλο το 

προςωπικό για καλφτερθ και ποιοτικότερθ παροχι φροντίδασ υγείασ προσ τουσ 

αςκενείσ και τουσ οικείουσ τουσ. 

 

 Δεν επιτρζπονται ςε καμία  περίπτωςθ φιλονικίεσ ι διαπλθκτιςμοί ςτο χϊρο εργαςίασ 

ακόμα και αν προκφπτουν κζματα διαφωνίασ. 

 

 Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ είναι υπόλογοσ για τισ πράξεισ και τθ ςυμπεριφορά του. 

 

 

ΑΠΟΤΙΕ ΣΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να προςζρχονται ςτο χϊρο τθσ κλινικισ και 

πρακτικισ τουσ άςκθςθσ αλλά και να αποχωροφν κατά τθν ϊρα που ζχει οριςτεί από το 

Σμιμα Νοςθλευτικισ τουσ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, να 

είναι ακριβείσ ςτθν τιρθςθ του ωραρίου και να μθν κακυςτεροφν. 

 

 Κατά τθν προςζλευςθ τουσ ςτθν υπθρεςία που γίνεται θ κλινικι άςκθςθ, αλλά και κατά 

τθν αποχϊρθςι τουσ, οι φοιτθτζσ υπογράφουν ςτο ειδικό ζντυπο - παρουςιολόγιο του 

πανεπιςτθμίου το οποίο βρίςκεται ςτο τμιμα προκειμζνου να αποδείξουν τθν 

παρουςία τουσ. 

 

 ε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ ο υπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ του 

Οργανιςμοφ ενθμερϊνει τον υπεφκυνο ςυντονιςτι ι και  το επιβλζπων μζλοσ ΔΕΠ τθσ 

κλινικισ άςκθςθσ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ο οποίοσ αποφαςίηει για τθν παραμονι 

ι αποχϊρθςθ του φοιτθτι από τον κλινικό χϊρο. 

 

 Η παρουςία των φοιτθτϊν ςτον κλινικό χϊρο είναι υποχρεωτική. Όλεσ οι απουςίεσ 

αναπλθρϊνονται. 

 

 Η αναπλιρωςθ πρζπει να γίνεται κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον ςυντονιςτι τθσ κλινικισ 

άςκθςθσ ι και  το επιβλζπων μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ, ζτςι ϊςτε να 

ςυμπλθρωκεί το ςφνολο των ωρϊν κλινικισ εκπαίδευςθσ όπωσ προνοεί το πρόγραμμα. 
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 Απαγορεφεται θ αυκαίρετθ αναπλιρωςθ απουςιϊν εκ μζρουσ των φοιτθτϊν. 

 

 Εάν ο φοιτθτισ δεν ζχει αναπλθρϊςει τισ απουςίεσ, αποτυγχάνει ςτο μάκθμα τθσ 

κλινικισ άςκθςθσ το οποίο κα πρζπει να επαναλθφκεί ςε μετζπειτα εξάμθνο. 

 

 ε ειδικζσ περιπτϊςεισ απουςίασ, όπωσ π.χ. ςοβαρισ αςκζνειασ, τοκετοφ κλπ, το κζμα 

κα εξετάηεται από τθ υντονιςτικι Επιτροπι του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ 

πουδϊν. 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ Κλινικισ Άςκθςθσ υπάρχουν τα ακόλουκα ζντυπα. Σο ζντυπο 

Παρουςιολόγιο Κλινικισ Άςκθςθσ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ςυμπλθρϊνεται 

από κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτισ κατά τισ θμζρεσ τθσ άςκθςθσ και καταγράφεται θ ϊρα 

προςζλευςθσ και θ ϊρα αναχϊρθςθσ από το χϊρο. 

Σο ζντυπο Βεβαίωςθ Πραγματοποίθςθσ Κλινικισ Άςκθςθσ ςυμπλθρϊνεται μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ κλινικισ άςκθςθσ και υπογράφεται τόςο από τον Τπεφκυνο τθσ Άςκθςθσ 

όςο και από το Επιβλζπον Μζλοσ ΔΕΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elke.uoa.gr/Entipa/�-��-07-�9.V8.�������%20�������������.doc
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ΠΑΡΟΤΙΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : 

ΤΠΗΡΕΙΑ : 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΠΟΥΩΡΗΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
ΩΡΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΩΡΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ζγινε ζλεγχοσ κατά την προςζλευςη : 

ΩΡΑ : 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ : 

Ζγινε ζλεγχοσ κατά την αποχώρηςη : 

ΩΡΑ : 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ : 
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ΒΕΒΑΙΩΗ  

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ  

   

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ μεταπτυχιακόσ/θ φοιτθτισ/τρια …………………………………………………………… 

…………………….…………………… με Α.Μ …………………… που φοιτά ςτθν Ειδίκευςθ 

…………….……………………………………… με Κατεφκυνςθ…………………………………………………………….. 

του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ μασ πραγματοποίθςθσ τθν 

Κλινικι Άςκθςθ του από .....…./.……../…….. ζωσ .....…./.……../…….. ςυνολικισ διάρκειασ 

………………..ωρϊν ςτθν Τπθρεςία …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ημερομθνία ........../.........../........... 

 

 

 

     Ο Τπεφκυνοσ τθσ άςκθςθσ                                                         Σο Επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ  

  

  

..............................................................                          …………………………………………………………….                        

     (Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι)                                     (Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
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Εκπαιδευτικοί μακθςιακοί ςτόχοι 

 Θεωρθτικζσ γνϊςεισ  

 ειδικζσ δεξιότθτεσ  

 ςτάςεισ και πεποικιςεισ 

 

 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Βαςίηονται ςε ακαδθμαϊκζσ και επαγγελματικζσ απαιτιςεισ κακϊσ και ςτισ οικονομικζσ 

ανάγκεσ τθσ αγοράσ. 

 

Επιςτημονικοί ςτόχοι 

Εκπλήρωςη των ςτόχων 

Βιβλιογραφικά τεκμηριωμζνα 
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Κλινικι Άςκθςθ 

Ζντυπο βακμολογίασ θ οποία προκφπτει από τθν ςυνεχι και ςυνολικι εκτίμθςθ του 
φοιτθτι ςτισ Τπθρεςίεσ Τγείασ ( κλινικό χϊρο, κοινότθτα, κ.λ.π.) 

ΣΟΜΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

90-100 80-89 70-79 60-69 <60 

1. Θεωρητικζσ γνώςεισ: 
A. Επαρκισ κεωρθτικι κατάρτιςθ ςτο 

γνωςτικό αντικείμενο 

     

B. Επιςτθμονικοί προβλθματιςμοί ςτθ 
Νοςθλευτικι 

     

C. Επιλεκτικι εφαρμογι γνϊςεων, μεκόδων 
και διαδικαςιϊν ςε γενικά και ειδικά 
Νοςθλευτικά κζματα 

     

D. Ετοιμότθτα για ζρευνα      

2. Νοςηλευτικζσ δεξιότητεσ: 
A. Ικανότθτα για παρατιρθςθ - επικοινωνία 

     

B. Αξιολόγθςθ υγιοφσ και αςκενοφσ ατόμου      

C. Προγραμματιςμόσ νοςθλευτικϊν 
παρεμβάςεων 

     

D. Εφαρμογι νοςθλευτικισ μεκοδολογίασ      

E. Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων       

F. Αφαιρετικι και κριτικι ςκζψθ      

G. υνεχείσ βελτιϊςεισ αναλόγωσ των 
ευρθμάτων τθσ αξιολόγθςθσ 

     

3. Νοςηλευτικζσ τεχνικζσ: 
A. Σεχνολογικι κατάρτιςθ, ονομαςία και 

χριςθ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ 

     

B. Εφαρμογι κεωρθτικϊν και 
εργαςτθριακϊν μεκόδων 

     

C. Χειριςμόσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ      

D. Τλοποίθςθ των νοςθλευτικϊν 
παρεμβάςεων 

     

4. Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ: 
A. Με τον εκπαιδευτικό 

     

B. Με τουσ ςυμφοιτθτζσ      

C. Με άλλο προςωπικό      

D. Με αςκενείσ      

E. Με το περιβάλλον του αςκενοφσ      

F. Με άλλα πρόςωπα      

5. τάςη προσ το επάγγελμα – Προςωπικότητα: 
A. Ενδιαφζρον 

     

B. Ενεργθτικι ςυμμετοχι      

C. υνζπεια      

D. Επαγγελματικό ικοσ      

E. Πρωτοβουλία      

F. Αξιοπιςτία      

G. Αποδοτικότθτα      

 


