
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 670/15-06-2021 
Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική 

Επιστήμη» (Αpplied Nursing Science).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 433).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’195).

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’83).

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-
γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’124).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

10. Την υπ’  αρ. 790/29-6-2018 (Β’  3377) απόφαση 
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία ιδρύθηκε το 

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» (Αpplied 
Nursing Science) .

11. Την υπ’ αρ. 847/2-7-2018 (Β’ 3855) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονι-
σμός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» 
(Αpplied Nursing Science) .

12. Την υπ’ αρ. 283/21-07-2020 (Β’ 3413) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία τροποποιήθηκε ο 
κανονισμός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επι-
στήμη» (Αpplied Nursing Science) .

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η/ 
17-03-2021).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(30η συνεδρίαση 27-05-2021).

15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστή-
μη» από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επι-
στήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Πρόληψης και 
του Ελέγχου των Λοιμώξεων, της Νοσηλευτικής Διαχεί-
ρισης Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη και 
της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επι-
στήμη» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με το ν. 4485/2017 είναι:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την 
έγκριση των Εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής 
και το ύψος των διδάκτρων του ΠΜΣ.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ 
δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη 
συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι 
ο/η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από 
τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του 
Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονι-
σμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδα-
κτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ και 
καταρτίζει σε συνεργασία με τους Τομείς του Τμήματος 
το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ το οποίο ει-
σηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της 
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστο-
λής φοίτησης, παράτασης σπουδών, κ.ά. και εισηγείται 
σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εποπτεύει σε συνεργασία με τους Επιβλέποντες Κα-
θηγητές (ΕΚ) την πορεία των μεταπτυχιακών σπουδών 
των φοιτητών, και εισηγείται προς έγκριση στη Συνέ-
λευση του Τμήματος, την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους μετά τον έλεγχο της κάλυψης όλων των προαπαι-
τούμενων.

- Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, θα αποφασίζει ως προς 
την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την 
έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστο-
ποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ και ο/η Αναπλη-
ρωτής/τριά του/της: Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ 
είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, 
είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον/
την Αναπληρωτή/τριά του, με απόφαση Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμό-
δια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η 
Διευθυντής/ντρια δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής/
ρια. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης. 

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος/νη για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του/της, καθώς και της 
ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκ-
πληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση 
απουσίας του.

To ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» υπο-
στηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι 
εγκατεστημένη στο κτήριο του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματεί-
ας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία 
του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη 
του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία και τη γραμματειακή 
υποστήριξη της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την 
τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την κατάρτιση των 
ωρολογίων προγραμμάτων σε συνεργασία με τους Δι-
δάσκοντες, την έκδοση βεβαιώσεων που υπογράφει ο/η 
Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ, κ.λπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» γί-
νονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών των 
Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, 
Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών 
Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων 
Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νο-
σηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών 
Επιστημών Υγείας και των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 
του ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» θα 
δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και 
προγραμματίζεται να απασχολεί διδάσκοντες από τα συ-
νολικά 31 μέλη ΔΕΠ και τα 8 ΕΔΙΠ του Τμήματος, σε ποσο-
στό τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ και όχι περισσότερο από 40% από Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής.

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιη-
θεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμ-
μένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των 
εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια ειδίκευση του 
ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση αποφα-
σίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων σε 
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άλλες ειδικεύσεις του παρόντος ΠΜΣ, μετά από σχετική 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής αφού υπάρχει η 
σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση 
ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην Ειδίκευση στην οποία 
θα εγγραφούν.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι 
περίπου τριάντα (30) ανά έτος (μη συμπεριλαμβανομέ-
νων των ισοβαθμούντων σε περίπτωση που υπάρχουν) 
σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου τετρακοσίων 
ογδόντα (480) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 
31 ενεργών μελών ΔΕΠ, 8 μελών ΕΔΙΠ και 9 αφυπηρε-
τησάντων μελών ΔΕΠ, του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος 
προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, 
σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και 
μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου όπου υποχρεωτικά 

αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης 
σπουδών όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του πρώτου 
κύκλου σπουδών.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώ-
ρισης του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εισιτήριες Εξετάσεις
Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να 

διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και 
ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφί-
ους). Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Νοσηλευτικής που ορίζονται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Μόvov όσοι υποψήφιοι πε-
ρατώσουν επιτυχώς την παραπάνω δοκιμασία μπορούν 
vα λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%.
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα 

σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσο-
στό 30% (τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην 
προκήρυξη).

- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
- Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία 

σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα ερ-
γασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με 
δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη 
ποσόστωση.

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.
Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την 

παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, 
θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο 
ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών 
θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι 
ισοβαθμίσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο 
αριθμός των

κενούμενων θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει 
καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από 
ισοβαθμήσαντες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη 
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβά-
νεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου 
παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται ως 
η τελευταία εργάσιμη ημερομηνία του ημερολογιακού 
έτους. Ο χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών είναι ο μήνας 
Αύγουστος και δίνεται δικαίωμα ολοκλήρωσης έως τέλη 
Δεκεμβρίου.

Μετά τηv πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, o με-
ταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται μετά από πρόταση 
της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητή-
σει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, για ειδικούς και 
εξαιρετικούς λόγους (κλήση στράτευσης, σοβαροί και 
απρόβλεπτοι λόγοι υγείας). Η Συνέλευση του Τμήματος 
μπορεί vα εγκρίνει αναστολή φοίτησης κατόπιν αιτιο-
λογημένης εισήγησης της ΣΕ, η οποία δεν υπερβαίνει 
τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της 
φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλε-
πόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

ΑΔΑ: 92ΒΖ46ΨΖ2Ν-ΣΣΨ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39052 Τεύχος B’ 3003/08.07.2021

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 
εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και όταν υπάρχουν 
ειδικές και έκτακτες συνθήκες δύναται να πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως (σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
35% της συνολικής διδασκαλίας). Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες
εξαμήνου ECTS

Βιοστατιστική 30 7
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 30 7
Ερευνητική Μεθοδολογία 30 7
Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 20 4.5
Μαθήματα επιλογής
Το Δίκαιο της Υγείας 20 4.5
Διαπολιτισμική υγεία 20 4.5
Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες
εξαμήνου ECTS

Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 20 4.5
Εφαρμοσμένη Νοσοκομειακή Επιδημιολογία Λοιμώξεων 15 5
Συστήματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 15 4.5
Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών 12 3.5
Ταξιδιωτική Υγεία 20 4.5
Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια και
Αναστοχαστική Πρακτική 12 3.5

Μαθήματα επιλογής
Ηθικά διλήμματα και σχέδιο φροντίδας 20 4.5
Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών 20 4.5
Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες
εξαμήνου ECTS

Ειδικές εφαρμογές Βιοστατιστικής στη Δημόσια Υγεία 25 6.5
Πρότυπα και Εργαλεία Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενή 15 5
Ειδικά Θέματα Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας 20 5
Λοιμώξεις σε Ειδικές Μονάδες Υψηλού Κινδύνου 15 4.5
Λοιμώξεις σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς 15 4.5
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία και Έλεγχος Λοιμώξεων 15 4.5
Σύνολο 30

Δ’ Εξάμηνο
ECTS

Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20
Σύνολο 30
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Περιεχόμενο/Περιγραφή Μαθημάτων
Ειδίκευσης: «Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιοστατιστική
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση Βιοστατι-

στικής μεθοδολογίας, η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών 
στο χώρο των επιστημών υγείας και η εξοικείωση με 
ένα στατιστικό πακέτο και την χρήση του για ανάλυση 
δεδομένων, διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Επικοινωνία - Διαπροσωπικές Σχέσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων 

που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση και ανάπτυ-
ξη αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων με άτομα, 
οικογένειες και κοινότητες που βιώνουν μια απειλητική 
για τη ζωή ασθένεια, ένα καταστροφικό γεγονός, ή μια 
ανθρωπιστική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στην αναγνώρι-
ση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που έχουν εμπει-
ρίες οι οποίες ανατρέπουν τη ζωή ατόμων, κοινοτήτων 
και πληθυσμών καθώς και στην παροχή στήριξης στα 
πλαίσια της παροχής πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, 
όσο και στη μακροχρόνια διαδικασία της προσαρμογής 
τους στη νέα πραγματικότητα. Τέλος, το μάθημα θα συμ-
βάλλει στην κατανόηση του στρες και άλλων τραυματι-
κών και μη αντιδράσεων που βιώνουν οι επαγγελματίες 
υγείας, ψυχικής υγείας και διασώστες κατά την παροχή 
υπηρεσιών σε καταστάσεις ζωής και θανάτου και των 
μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης τους.

Ερευνητική Μεθοδολογία
Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση 

των βασικών αρχών ερευνητικής μεθοδολογίας που 
είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή μελετών με όσο το 
δυνατόν μικρότερο τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. 
Επίσης, στόχος είναι η κάλυψη όλης της διαδικασίας της 
έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής), από την κατανόηση 
της φιλοσοφικής θεωρίας που υποστηρίζει την επιλογή 
της μελέτης, την επιλογή των μεθόδων που θα χρησι-
μοποιηθούν προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό 
ερώτημα, μέχρι τη συλλογή και ανάλυση και δημοσίευση 
των δεδομένων. Οι φοιτητές θα μάθουν ότι υπάρχουν 
διαφορετικοί τύποι ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες 
χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για τη συλλογή 
των δεδομένων και πώς θα επιλέγουν και στη συνέχεια 
θα χρησιμοποιούν τη σωστή μέθοδο για τους σκοπούς 
της έρευνάς τους, έτσι ώστε να εξάγονται αξιόπιστα και 
έγκυρα συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μεθοδολογία αναζήτη-
σης της κατάλληλης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, καθώς 
και η διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων.

Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της
Στόχος του μαθήματος «Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρ-

μογές της» είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές σχετικές γνώσεις με τις εξελίξεις της τεχνολογίας 
στον τομέα της Υγείας και της Ηλεκτρονικής Υγείας. Πιο 
συγκεκριμένα, θα διδαχθούν οι κατηγορίες των Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων του τομέα της Υγείας και 
περιγραφή εφαρμοσμένων συστημάτων, όπως Κινητή 
Υγεία, Τεχνολογίες Νέφους και Μεγάλα Δεδομένα στο 
χώρο της Υγείας, Τεχνολογίες Έξυπνων Καρτών, Δίκτυα 

Αισθητήρων για Τηλεπαρακολούθηση και Τηλεμετρία, 
Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας 
στο χώρο της υγείας.

Μαθήματα επιλογής
Το Δίκαιο της Υγείας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-

τητών με τις βασικές έννοιες και πηγές του δικαίου της 
υγείας. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να:

κατανοεί τις βασικές αρχές του δικαίου της υγείας, της 
σχετικής νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας, να κα-
τανοεί πώς επηρεάζουν την άσκηση των επαγγελμάτων 
υγείας οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, να κατανοεί τα 
ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο της υγείας 
και τις προκλήσεις και τα διλήμματα που δημιουργεί η 
πρόοδος των βιοϊατρικών επιστημών, να κατανοεί τις 
βασικές αρχές της βιοηθικής και να εφαρμόζει τις θεω-
ρητικές γνώσεις, που απέκτησε στα πλαίσια του μαθή-
ματος, για την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων-
περιστατικών.

Διαπολιτισμική Υγεία
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εμπεριστα-

τωμένης γνώσης στους φοιτητές για παροχή Διαπολιτι-
σμικά ευαίσθητης φροντίδας υγείας στην Κοινότητα σε 
μετακινούμενους πληθυσμούς και σε ασθενείς πληθυ-
σμιακές ομάδες, τις οικογένειες τους καθώς και ανάπτυξη 
της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των αρχών 

συγγραφής και παρουσίασης της επιστημονικής εργασί-
ας, καθώς και αξιολόγησης της επιστημονικής έρευνας 
στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

Εφαρμοσμένη Νοσοκομειακή Επιδημιολογία και Έλεγ-
χος Λοιμώξεων

Η απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων στην εφαρμογή της επιτήρησης των λοι-
μώξεων σχετιζόμενων με τη φροντίδα υγείας και των 
αντιμικροβιακών παραγόντων.

Επιμέρους στόχοι:
1. Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για τη χρήση: 

των πρότυπων ορισμών και πρωτοκόλλων επιτήρησης 
λοιμώξεων, καθώς και των μεθόδων επιτήρησης, διερεύ-
νησης και αντιμετώπισης των ενδημικών και επιδημικών 
λοιμώξεων.

2. Η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων για την συλ-
λογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, καθώς και την 
σύνταξη και κοινοποίηση έκθεσης των αποτελεσμάτων/
προτάσεων επιτήρησης.

3. Η κατανόηση των αρχών και η εφαρμογή και ανά-
λυση της σχέσης κόστος/όφελος των προτεινόμενων ή 
εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων.

Συστήματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των συστη-

μάτων επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νόσων σε 
ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάγκη της ορθής χρή-
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σης αντιβιοτικών στην πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια περίθαλψη για αποφυγή ανάπτυξης 
μικροβιακής αντοχής

Ταξιδιωτική Υγεία
Εκπαίδευση για την απόκτηση κατάλληλης γνώσης:

α) των κινδύνων και των εκάστοτε μεταβολών τους, 
β) της εξατομικευμένης εκτίμησης του σχετικού κινδύ-
νου και γ) της ενεργητικής διαδικασίας ενημέρωσης, 
προκειμένου οι φοιτητές στο τέλος της εκπαίδευσης να 
είναι ικανοί να διαχειριστούν και να εκπαιδεύσουν τον 
ταξιδιώτη για τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση σε μέτρα 
προφύλαξης ή τη μακροχρόνια αγωγή.

Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια και 
Αναστοχαστική Πρακτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων για την ανεύρεση, αξιολόγηση και 
εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων με στόχο την αλλα-
γή ή βελτίωση της πρακτικής για την πρόληψη και τον 
έλεγχο των λοιμώξεων, καθώς και τη διαχείριση ασθενών 
με λοιμώδη νοσήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
κριτική αξιολόγηση της πρακτικής και των διαθέσιμων 
δεδομένων, καθώς και στις στρατηγικές εφαρμογής των 
τεκμηριωμένων δεδομένων στην πράξη.

Μαθήματα επιλογής
Ηθικά Διλήμματα και Σχέδιο Φροντίδας
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σπου-

δαιότητας δημιουργίας ενός προηγμένου σχεδίου φρο-
ντίδας για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας στους 
ενήλικες και στα παιδιά και η απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας 
προκειμένου να διενεργούν συζητήσεις με τον ασθενή 
και την οικογένεια του για τη θέσπιση και την επίτευξη 
κοινών στόχων φροντίδας. Έμφαση θα δοθεί στην αξία 
και ικανότητα συμμετοχής του ασθενή (παιδί και ενήλι-
κα) και των μελών των οικογενειών του στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων καθώς και στα ηθικά διλήμματα που 
προκύπτουν στη φροντίδα αυτών των ασθενών και ειδι-
κά στο τέλος της ζωής τους.

Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών
Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση στις 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που έχει η προσφυγιά και 
μετανάστευση σε οικογένειες, ενήλικες και ασυνόδευ-
τους νέους καθώς και οι βασικές αρχές ψυχολογικής 
στήριξής τους στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής προ-
σέγγισης και παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας όσοι 
πρόσφυγες και μετανάστες διαμένουν στην Ελλάδα και 
θα παρουσιαστούν κάποια ψυχοκοινωνικά ή/και εκπαι-
δευτικά προγράμματα που αποβλέπουν στην εύρυθμη 
ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία. Τέλος, θα συζητη-
θούν οι επιπτώσεις που έχει η «συνοδεία» και η στήριξη 
οικογενειών και ασυνόδευτων προσφύγων σε όσους 
επαγγελματίες εργάζονται στο πεδίο.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα υποχρεωτικά
Ειδικές Εφαρμογές Βιοστατιστικής στη Δημόσια Υγεία
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση ειδικών 

θεμάτων βιοστατιστικής μεθοδολογίας με εφαρμογή στο 

χώρο των επιστημών υγείας. Χρήση στατιστικού πακέ-
του για στατιστική ανάλυση ερευνητικών ερωτημάτων.

Πρότυπα και Εργαλεία Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθε-
νή

Η ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων για τη χρήση των 
προτύπων, των Care Bundles, check lists και συστημάτων 
διεθνών οργανισμών που αφορούν στη βελτίωση της 
ποιότητας και ασφάλειας του ασθενή

Ειδικά Θέματα Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας
Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και η περιγραφή 

των κατάλληλων προληπτικών μέτρων που εφαρμόζο-
νται σε ειδικούς χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Λοιμώξεις σε Ειδικές Μονάδες Υψηλού Κινδύνου
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των παρα-

γόντων κινδύνου και των μέτρων πρόληψης των λοιμώ-
ξεων σε Ειδικές Μονάδες υψηλού κινδύνου.

Λοιμώξεις σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων 

σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τους λόγους που 
μεταναστεύει και τη δημόσια υγεία, τη σχέση μεταξύ 
της μετακίνησης των ανθρώπων και της «μετακίνησης» 
των λοιμώξεων, καθώς και τα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας. Έμφαση δίνεται στα δημογραφικά χα-
ρακτηριστικά των μετακινούμενων πληθυσμών, στους 
κινδύνους δημόσιας υγείας λόγω παγκοσμιοποίησης των 
μεταδοτικών νοσημάτων και στα αποτελεσματικά μέσα 
ελέγχου.

Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία και Έλεγχος Λοιμώξεων
Η απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων και 

κριτικής σκέψης για το ρόλο του εργαστηρίου στη δι-
άγνωση και την πρόληψη των λοιμώξεων

Επιμέρους στόχοι:
- Η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων για τη σχέση 

του εργαστηρίου με την ΕΝΛ, τη διασφάλιση ποιότητας 
του εργαστηρίου, τις αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας, 
καθώς και την λήψη και διακίνηση κλινικών δειγμάτων.

- Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ευαισθητοποίηση 
στις κλασικές και νεότερες εργαστηριακές τεχνικές διά-
γνωσης των λοιμώξεων και ελέγχου αντοχής των απο-
μονούμενων παθογόνων στα αντιβιοτικά.

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κλινική Άσκηση
Στο πλαίσιο της κλινικής άσκησης της ειδίκευσης 

«Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων» οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τις κα-
θημερινές δραστηριότητες των Νοσηλευτών Ελέγχου 
Λοιμώξεων της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων του Νο-
σοκομείου. Μεταξύ άλλων θα εξοικειωθούν με τον τρόπο 
επιτήρησης και καταγραφής των λοιμώξεων, τις στρατη-
γικές αύξησης της συμμόρφωσης του προσωπικού στα 
μέτρα που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λοιμώξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δεικτών ελέγχου λοιμώξεων, τα μέτρα προστασίας ανά 
κατηγορία νοσημάτων, τη μικροβιακή αντοχή και την 
επιτήρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών, τις δέ-
σμες μέτρων για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοι-
μώξεων, την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχηματικών 
τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα, τη διαχείριση 
των αποβλήτων και του ιματισμού κ.λπ.
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2. Ειδίκευση: Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες
εξαμήνου ECTS

Βιοστατιστική 30 7
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 30 7
Ερευνητική Μεθοδολογία 30 7
Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 20 4.5
Μαθήματα επιλογής
Το Δίκαιο της Υγείας 20 4.5
Διαπολιτισμική Υγεία 20 4.5
Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες 
εξαμήνου ECTS

Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 20 4.5
Γενετική -Διαγνωστικά Κριτήρια & Παθοφυσιολογία Σακχαρώδους 
Διαβήτη (ΣΔ) 20 5

Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις και Θεραπευτικά σχήματα 25 7
Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια και Αναστοχαστική 
Πρακτική 12 3.5

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του ΣΔ σε παιδιά και ενήλικες 15 4.5
Εξειδικευμένος Νοσηλευτής Διαβήτη: Προϋποθέσεις και εφαρμογές 20 5.5
Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες
εξαμήνου ECTS

Πρόληψη επιπλοκών και νεότερες συστάσεις στο ΣΔ 25 7
Διαβητικό πόδι: Τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα 22 6
Εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στην αυτοδιαχείριση του ΣΔ 25 7
Διατροφή -Άσκηση στον ΣΔ 20 5
Επιπτώσεις του σακχαρώδη διαβήτη στην αναπαραγωγική υγεία και 
κύηση 20 5

Σύνολο 30

Δ’ Εξάμηνο
ECTS

Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20
Σύνολο 30

Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων Ειδίκευσης: «Νοσηλευτική Διαχείριση 
Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιοστατιστική
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση Βιοστατιστικής μεθοδολογίας, η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών 

στο χώρο των επιστημών υγείας και η εξοικείωση με ένα στατιστικό πακέτο και την χρήση του για ανάλυση δεδο-
μένων, διεξαγωγή συμπερασμάτων

Επικοινωνία - Διαπροσωπικές Σχέσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση και ανάπτυξη 

αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων με άτομα, οικογένειες και κοινότητες που βιώνουν μια απειλητική για 
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τη ζωή ασθένεια, ένα καταστροφικό γεγονός, ή μια αν-
θρωπιστική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση 
των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που έχουν εμπειρίες οι 
οποίες ανατρέπουν τη ζωή ατόμων, κοινοτήτων και πλη-
θυσμών καθώς και στην παροχή στήριξης στα πλαίσια 
της παροχής πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, όσο και 
στη μακροχρόνια διαδικασία της προσαρμογής τους στη 
νέα πραγματικότητα. Τέλος, το μάθημα θα συμβάλλει 
στην κατανόηση του στρες και άλλων τραυματικών και 
μη αντιδράσεων που βιώνουν οι επαγγελματίες υγείας, 
ψυχικής υγείας και διασώστες κατά την παροχή υπηρε-
σιών σε καταστάσεις ζωής και θανάτου και των μέτρων 
πρόληψης και αντιμετώπισης τους

Ερευνητική Μεθοδολογία
Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση 

των βασικών αρχών ερευνητικής μεθοδολογίας που 
είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή μελετών με όσο το 
δυνατόν μικρότερο τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. 
Επίσης, στόχος είναι η κάλυψη όλης της διαδικασίας της 
έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής), από την κατανόηση 
της φιλοσοφικής θεωρίας που υποστηρίζει την επιλογή 
της μελέτης, την επιλογή των μεθόδων που θα χρησι-
μοποιηθούν προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό 
ερώτημα, μέχρι τη συλλογή και ανάλυση και δημοσίευση 
των δεδομένων. Οι φοιτητές θα μάθουν ότι υπάρχουν 
διαφορετικοί τύποι ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες 
χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για τη συλλογή 
των δεδομένων και πώς θα επιλέγουν και στη συνέχεια 
θα χρησιμοποιούν τη σωστή μέθοδο για τους σκοπούς 
της έρευνάς τους, έτσι ώστε να εξάγονται αξιόπιστα και 
έγκυρα συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μεθοδολογία αναζήτη-
σης της κατάλληλης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, καθώς 
και η διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων.

Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της
Στόχος του μαθήματος «Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρ-

μογές της» είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές σχετικές γνώσεις με τις εξελίξεις της τεχνολογίας 
στον τομέα της Υγείας και της Ηλεκτρονικής Υγείας. Πιο 
συγκεκριμένα, θα διδαχθούν οι κατηγορίες των Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων του τομέα της Υγείας και 
περιγραφή εφαρμοσμένων συστημάτων, όπως Κινητή 
Υγεία, Τεχνολογίες Νέφους και Μεγάλα Δεδομένα στο 
χώρο της Υγείας, Τεχνολογίες Έξυπνων Καρτών, Δίκτυα 
Αισθητήρων για Τηλεπαρακολούθηση και Τηλεμετρία, 
Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας 
στο χώρο της υγείας.

Μαθήματα επιλογής
Το Δίκαιο της Υγείας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-

τητών με τις βασικές έννοιες και πηγές του δικαίου της 
υγείας. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να:

κατανοεί τις βασικές αρχές του δικαίου της υγείας, της 
σχετικής νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας κατα-
νοεί πώς επηρεάζουν την άσκηση των επαγγελμάτων 
υγείας οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις κατανοεί τα 
ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο της υγείας 
και τις προκλήσεις και τα διλήμματα που δημιουργεί η 

πρόοδος των βιοϊατρικών επιστημών κατανοεί τις βασι-
κές αρχές της βιοηθικής εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώ-
σεις, που απέκτησε στα πλαίσια του μαθήματος, για την 
ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων-περιστατικών.

Διαπολιτισμική Υγεία
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εμπεριστα-

τωμένης γνώσης στους φοιτητές για παροχή Διαπολιτι-
σμικά ευαίσθητης φροντίδας υγείας στην Κοινότητα σε 
μετακινούμενους πληθυσμούς και σε ασθενείς πληθυ-
σμιακές ομάδες, τις οικογένειες τους καθώς και ανάπτυξη 
της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των αρχών 

συγγραφής και παρουσίασης της επιστημονικής εργα-
σίας καθώς και αξιολόγησης της επιστημονικής έρευνας 
στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

Γενετική -Διαγνωστικά Κριτήρια & Παθοφυσιολογία 
Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ)

Σκοπός του μαθήματος είναι η γενετική κατανόηση και 
κατάταξη, η μοριακή διαγνωστική και η εξατομικευμένη 
θεραπεία που σήμερα αποτελούν καθιερωμένα στοιχεία 
της κλινικής φροντίδας των ασθενών με τις μονογονιδι-
ακές μορφές της

νόσου. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η βελτίωση της κα-
τανόησης της γενετικής βάσης των συνήθων μορφών 
του διαβήτη. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος οι 
φοιτητές θα γνωρίσουν σε βάθος την παθοφυσιολογία 
και τη διαχείριση του διαβήτη και των επιπλοκών σε 
ειδική ομάδα πληθυσμού. Ειδικοί στο διαβήτη θα διδά-
ξουν το μάθημα και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 
να συζητήσουν και να μάθουν ειδικά θέματα σε σχέση 
με το διαβήτη.

Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις και Θεραπευ-
τικά σχήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εστίαση στις σύγχρονες 
θεραπευτικές εφαρμογές και στις τεχνολογικές εξελίξεις 
αλλά και σε πρακτικά θέματα διαχείρισης των ασθενών 
με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια και 
Αναστοχαστική Πρακτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων για την ανεύρεση, αξιολόγηση και 
εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων με στόχο την αλλα-
γή ή βελτίωση της πρακτικής για την πρόληψη και τον 
έλεγχο των λοιμώξεων, καθώς και τη διαχείριση ασθενών 
με λοιμώδη νοσήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
κριτική αξιολόγηση της πρακτικής και των διαθέσιμων 
δεδομένων, καθώς και στις στρατηγικές εφαρμογής των 
τεκμηριωμένων δεδομένων στην πράξη.

Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις του ΣΔ σε Παιδιά και Ενή-
λικες

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για 
την αναγνώριση των πολλαπλών ιατρικών, ψυχολογικών 
και κοινωνικών, καθώς και οικονομικών συνεπειών που 
προκαλεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης τόσο σε μακρόκοι-
νωνικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση 
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δίνεται στη μελέτη των πολλαπλών επιπτώσεων της νό-
σου στη ζωή των ασθενών και του περιβάλλοντός τους 
και την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισής τους, με τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (ασθενών και των 
οικογενειών τους, επαγγελματιών υγείας, αλλά και το 
σύστημα υγείας).

Εξειδικευμένος Νοσηλευτής Διαβήτη: Προϋποθέσεις 
και Εφαρμογές

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος 
του νοσηλευτή στον έλεγχο του διαβήτη και των επι-
πλοκών με έμφαση στο ρόλο του στη διεπιστημονική 
ομάδα του διαβήτη. Επίσης, στόχος του μαθήματος είναι 
η παροχή γνώσεων ώστε οι φοιτητές μετά το τέλος του 
μαθήματος α) να είναι ικανοί να παρέχουν φροντίδα και 
κατεύθυνση σε ασθενείς με Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ διαβήτη 
και στο διαβήτη κύησης β) να εργάζονται με άτομα και 
ομάδες, γ) να εκπαιδεύουν τα άτομα για τις αιτίες, την 
παθοφυσιολογία, τα σημεία και συμπτώματα του διαβή-
τη, την αυτό-αξιολόγηση των επιπλοκών, τη σημασία της 
συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή, τη διατήρηση 
ευγλυκαιμίας, τα είδη και τις τεχνικές και μεθόδους χο-
ρήγησης της ινσουλίνης, τα σημεία και συμπτώματα της 
υπογλυκαιμίας κ.ά.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Πρόληψη Επιπλοκών και Συστάσεις στο ΣΔ
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σοβα-

ρότητας των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη και 
ιδιαίτερα της οξείας υπογλυκαιμίας, των παραγόντων 
κινδύνου και των αιτίων. Σημαντικό μέρος θα αφιερωθεί 
στο ρόλο των νοσηλευτών στην πρόληψη και αντιμε-
τώπιση των επιπλοκών και τη σχετική εκπαίδευση των 
ασθενών για την πρόληψη και διαχείρισή τους.

Διαβητικό πόδι: Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Φροντίδα
Η θεματική ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την κατανό-

ηση και πρόληψη των προβλημάτων των κάτω άκρων 
των ατόμων με διαβήτη και των καταστάσεων που προ-
βληματίζουν τους επαγγελματίες υγείας για την αποτε-
λεσματική αντιμετώπισή τους στην καθημερινή κλινική 
πρακτική και το ρόλο των νοσηλευτών στην πρόληψη 
και θεραπεία των ελκών.

Εκπαίδευση Παιδιών και Ενηλίκων στην αυτοδιαχεί-
ριση του ΣΔ

Χρησιμοποίηση μεθόδων προαγωγής της υγείας και 
διδασκαλίας της υγείας που ανταποκρίνονται στις ανά-

γκες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, την κατάσταση, τον πο-
λιτισμό και την πνευματικότητα του ατόμου.

Διατροφή - Άσκηση στον ΣΔ
Το μάθημα θα περιλαμβάνει γνώσεις για την κατανόη-

ση της χημείας των μάκρο - και μικρο - θρεπτικών συστα-
τικών (υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες, βιταμίνες και 
μέταλλα), και την απορρόφησή τους, την αποθήκευση, 
το μεταβολισμό και το ρόλο τους στο σακχαρώδη δια-
βήτη.. Επίσης, οι φοιτητές θα μάθουν για τη σημασία της 
διατροφής και της άσκησης σε όλα τα στάδια της ζωής 
και θα κατανοήσουν της φυσιολογικές αλλαγές και τη 
σημασία τους για το κάθε στάδιο. Επιπλέον, θα κατανο-
ήσουν τις μεθόδους και τις στρατηγικές αξιολόγησης της 
διατροφικής κατάστασης για τη βελτίωση της φροντίδας 
και της υγείας των ασθενών.

Επιπτώσεις του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Αναπαρα-
γωγική Υγεία και Κύηση

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητός ο 
παθοφυσιολογικός μηχανισμός της συσχέτισης της δια-
βητικής νόσου και της στυτικής δυσλειτουργίας, ο αιτιο-
παθογενετικός ρόλος τον οποίο παίζουν η αγγειοπάθεια 
και η νευροπάθεια, καθώς και οι νέες θεραπευτικές εξε-
λίξεις και προσεγγίσεις. Επίσης, σκοπός του μαθήματος 
είναι η κατανόηση της μεταβολικής διαταραχής κατά 
στην κύηση και την εμφάνιση του διαβήτη, καθώς και 
της φροντίδας που απαιτείται για την αντιμετώπιση του 
σοβαρού και ουσιαστικού αυτού προβλήματος για τη 
μητέρα και το παιδί.

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κλινική Άσκηση
Η κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα 

πραγματοποιηθεί σε υποδομές (νοσηλευτικά τμήματα 
και ιατρεία παρακολούθησης ασθενών με ΣΔ) προκειμέ-
νου να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότη-
τες διαχείρισης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη σε όλα 
τα στάδια της νόσου. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον 
εκπαιδευτικό ρόλο του νοσηλευτή διαβήτη προκειμένου 
οι ίδιοι οι ασθενείς να κατανοήσουν τη σημαντικότητα 
της συμμόρφωσης στις θεραπευτικές προσεγγίσεις της 
νόσου και να ενισχύσουν την αυτοφροντίδα τους με 
απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση τόσο των άμεσων 
όσο και των απώτερων επιπλοκών του ΣΔ. Επιπλέον, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να γνωρίσουν και να 
εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται 
στην διαχείριση του ΣΔ.

3. Ειδίκευση: Νεφρολογική Νοσηλευτική

Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες
εξαμήνου ECTS

Βιοστατιστική 30 7
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 30 7
Ερευνητική Μεθοδολογία 30 7
Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 20 4.5
Μαθήματα επιλογής
Το Δίκαιο της Υγείας 20 4.5
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Διαπολιτισμική Υγεία 20 4.5
Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες 
εξαμήνου ECTS

Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 20 4.5
Φυσιολογία Νεφρικής Λειτουργίας. Διαταραχές Υγρών και 
Ηλεκτρολυτών στη Νεφρική Νόσο 25 7

Εργαστηριακή διερεύνηση και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Οξείας και 
Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας 25 7

Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών υπό Αιμοκάθαρση, 
Περιτοναϊκή Κάθαρση 20 5.5

Φροντίδα Ασθενών που υποβάλλονται σε Μεταμόσχευση 10 3
Μαθήματα κατ’ επιλογήν
Εναλλακτικές Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης και Περιτοναϊκής Κάθαρσης 10 3
Συνυπάρχοντα Προβλήματα στη Νεφρική Νόσο 10 3
Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδακτικές ώρες 
εξαμήνου ECTS

Διατροφή, Άσκηση και Φαρμακευτική Αγωγή στη Νεφρική Νόσο 20 5
Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Νεφρικής Νόσου σε Ενήλικες 
και Παιδιά 20 5

Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια, Πρωτόκολλα, 
Κατευθυντήριες Οδηγίες 30 7.5

Οργάνωση - διοίκηση Νεφρολογικών Μονάδων 15 4.5
Παιδί και Νεφρική Νόσος: Ιδιαιτερότητες στην Φροντίδα 15 4.5
Μαθήματα κατ’ επιλογήν
Εκπαίδευση και Παρακολούθηση ατόμων με Νεφρική Νόσο στο 
Νοσοκομείο και την Κοινότητα 12 3.5

Στρατηγικές πρόληψης της νεφρικής νόσου 12 3.5
Σύνολο 30

Δ’ Εξάμηνο
Διδακτικές ώρες ECTS

Κλινική άσκηση 120 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20
Σύνολο 30

Γενικό Σύνολο ECTS 120

Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων ειδίκευσης: «Νεφρολογική Νοσηλευτική»
Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Βιοστατιστική
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση Βιοστατιστικής μεθοδολογίας, η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών 

στο χώρο των επιστημών υγείας και η εξοικείωση με ένα στατιστικό πακέτο και την χρήση του για ανάλυση δεδο-
μένων, διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Επικοινωνία - Διαπροσωπικές Σχέσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση και ανάπτυξη 

αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων με άτομα, οικογένειες και κοινότητες που βιώνουν μια απειλητική για 
τη ζωή ασθένεια, ένα καταστροφικό γεγονός, ή μια ανθρωπιστική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση των 
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που έχουν εμπειρίες οι οποίες ανατρέπουν τη ζωή ατόμων, κοινοτήτων και πλη-
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θυσμών καθώς και στην παροχή στήριξης στα πλαίσια 
της παροχής πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, όσο και 
στη μακροχρόνια διαδικασία της προσαρμογής τους στη 
νέα πραγματικότητα. Τέλος, το μάθημα θα συμβάλλει 
στην κατανόηση του στρες και άλλων τραυματικών και 
μη αντιδράσεων που βιώνουν οι επαγγελματίες υγείας, 
ψυχικής υγείας και διασώστες κατά την παροχή υπηρε-
σιών σε καταστάσεις ζωής και θανάτου και των μέτρων 
πρόληψης και αντιμετώπισης τους.

Ερευνητική Μεθοδολογία
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασι-

κών αρχών ερευνητικής μεθοδολογίας είναι απαραίτητη 
για τη διεξαγωγή μελετών με όσο το δυνατόν μικρότερο 
τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. Η διεξαγωγή μελετών 
στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα πρέπει να διέπεται 
από βασικές αρχές και μια προκαθορισμένη μεθοδολο-
γία, έτσι ώστε να εξάγονται αξιόπιστα και έγκυρα συ-
μπεράσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μεθοδολογία αναζήτη-
σης της κατάλληλης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, καθώς 
και η διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων και όχι 
αφηγηματικών.

Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές συγγραφής 
επιστημονικών κειμένων και ιδιαιτέρως ερευνητικών 
άρθρων που αποτελούν και την πλειονότητα των δη-
μοσιεύσεων στις επιστήμες υγείας.

Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της
Στόχος του μαθήματος «Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρ-

μογές της» είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές σχετικές γνώσεις με τις εξελίξεις της τεχνολογίας 
στον τομέα της Υγείας και της Ηλεκτρονικής Υγείας. Πιο 
συγκεκριμένα, θα διδαχθούν οι κατηγορίες των Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων του τομέα της Υγείας και 
περιγραφή εφαρμοσμένων συστημάτων, όπως Κινητή 
Υγεία, Τεχνολογίες Νέφους και Μεγάλα Δεδομένα στο 
χώρο της Υγείας, Τεχνολογίες Έξυπνων Καρτών, Δίκτυα 
Αισθητήρων για Τηλεπαρακολούθηση και Τηλεμετρία, 
Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας 
στο χώρο της υγείας.

Μαθήματα επιλογής
Το Δίκαιο της Υγείας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-

τητών με τις βασικές έννοιες και πηγές του δικαίου της 
υγείας. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να:

κατανοεί τις βασικές αρχές του δικαίου της υγείας, της 
σχετικής νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας, κατα-
νοεί πώς επηρεάζουν την άσκηση των επαγγελμάτων 
υγείας οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, κατανοεί τα 
ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο της υγείας 
και τις προκλήσεις και τα διλήμματα που δημιουργεί η 
πρόοδος των βιοϊατρικών επιστημών, κατανοεί τις βασι-
κές αρχές της βιοηθικής, εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώ-
σεις, που απέκτησε στα πλαίσια του μαθήματος, για την 
ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων-περιστατικών.

Διαπολιτισμική Υγεία
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εμπεριστα-

τωμένης γνώσης στους φοιτητές για παροχή Διαπολιτι-
σμικά ευαίσθητης φροντίδας υγείας στην Κοινότητα σε 
μετακινούμενους πληθυσμούς και σε ασθενείς πληθυ-

σμιακές ομάδες, τις οικογένειες τους καθώς και ανάπτυξη 
της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των αρχών 

συγγραφής και παρουσίασης της επιστημονικής εργα-
σίας καθώς και αξιολόγησης της επιστημονικής έρευνας 
στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

Φυσιολογία Νεφρικής Λειτουργίας. Διαταραχές Υγρών 
και Ηλεκτρολυτών στη Νεφρική Νόσο

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση της φυσιολογίας 
και της παθοφυσιολογίας της νεφρικής λειτουργίας ιδιαί-
τερα στη ρύθμιση του ισοζυγίου των υγρών η οποία θα 
συμβάλλει στην κατανόηση των μηχανισμών πρόκλησης 
των διαταραχών στη νεφρική νόσο και ειδικότερα στις 
μεθόδους υποκατάστασης που οι νοσηλευτές διαχει-
ρίζονται.

Εργαστηριακή Διερεύνηση και Θεραπευτικές Προσεγ-
γίσεις Οξείας και Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευ-
μένης, τεκμηριωμένης γνώσης που επικεντρώνεται στη 
μεθοδολογία διαγνωστικής προσέγγισης νεφρικών 
νοσημάτων, στην ερμηνεία των ευρημάτων των παρα-
κλινικών εξετάσεων και την κατανόηση της σημασίας 
τους στη θεραπευτική προσέγγιση. Επίσης, η απόκτηση 
θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένου σχεδίου νο-
σηλευτικής φροντίδας, με την εφαρμογή της νοσηλευ-
τικής διεργασίας, σε ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη 
ή χρόνια νεφρική νόσο, καθώς και η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης στη λήψη αποφάσεων στην κλινική πρακτική.

Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών υπό 
Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ιδιαιτε-
ροτήτων της κάθε μεθόδου υποκατάστασης της νεφρι-
κής λειτουργίας. Η παροχή γνώσεων στις βασικές αρχές 
εφαρμογής της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής κά-
θαρσης. Η απόκτηση δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης 
στη διαχείριση των άμεσων και απώτερων προβλημά-
των των ασθενών με νεφρική νόσο, καθώς επίσης στις 
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις 
θεραπευτικές προσεγγίσεις για κάθε μέθοδο είναι ση-
μαντικές για την οργάνωση και παροχή τεκμηριωμένης 
φροντίδας από τον νοσηλευτή νεφρολογίας.

Φροντίδα Ασθενών που Υποβάλλονται σε Μεταμό-
σχευση

Σκοπός του μαθήματος είναι η προαγωγή της οργά-
νωσης της φροντίδας σε ασθενή που υποβλήθηκε σε 
μεταμόσχευση νεφρού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. 
Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των 
ανοσολογικών μηχανισμών πρόκλησης της απόρριψης 
του νεφρικού μοσχεύματος.

Μαθήματα επιλογής
Εναλλακτικές Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης και Περιτονα-

ϊκής Κάθαρσης
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των εναλ-

λακτικών μεθόδων αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κά-
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θαρσης, η παροχή γνώσεων για την εφαρμογή τους και 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των αναγκών 
και προβλημάτων των ασθενών ανάλογα με τη μέθοδο 
νεφρικής υποκατάστασης στην οποία υποβάλλονται.

Συνυπάρχοντα Προβλήματα στη Νεφρική Νόσο
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων 

και η κατανόηση από τους φοιτητές ότι η νεφρική νό-
σος παρά την θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης προ-
καλεί σοβαρές επιπλοκές και συνυπάρχει με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, όπως αναιμία, οστεοδυστροφία, 
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά προβλήματα, και 
απαιτεί αλλαγές στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής 
των ασθενών. Ο νοσηλευτής νεφρολογίας καλείται να 
βοηθήσει τον ασθενή με νεφρική νόσο να συμμορφωθεί 
και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την συννοσηρό-
τητα της νεφρικής νόσου.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
Διατροφή, Άσκηση και Θεραπευτική Αγωγή στη Νε-

φρική Νόσο
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή επιστημονικών 

γνώσεων για τις ιδιαιτερότητες της συμμόρφωσης των 
ασθενών με νεφρική νόσο και ιδιαίτερα όταν υποβάλ-
λονται σε κάποια από τις μεθόδους της νεφρικής υποκα-
τάστασης, σχετικά με τους διαιτητικούς περιορισμούς, 
την αναγκαιότητα τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής 
και τη δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος άσκησης. 
Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο των 
νοσηλευτών στην διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου 
οι ασθενείς να αποδεχθούν τις αναγκαίες αλλαγές στην 
ζωή τους.

Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Νεφρικής Νόσου σε 
Ενήλικές και Παιδιά

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανο-
ήσουν τις επιπτώσεις της νεφρικής νόσου στην οικο-
νομική, οικογενειακή, κοινωνική, επαγγελματική ζωή 
του ασθενή με νεφρική νόσο και να αναγνωρίζουν τις 
πολλαπλές ψυχολογικές αντιδράσεις του χρόνιου νεφρο-
παθή, που για την επίλυση τους απαιτείται συστηματική 
επικοινωνία με τον ασθενή και το περιβάλλον του και 
ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης. Ιδιαίτερα για 
τα παιδιά και για την οικογένειά τους οι ψυχοκοινωνικές 
επιπτώσεις είναι εντονότερες καθώς η οικογένεια είναι 
επιβεβλημένο να υποστηρίξει το παιδί ενώ παράλληλα 
να επαναπροσδιορίσει το ρυθμό της καθημερινότητας 
της.

Νοσηλευτική Φροντίδα Βασισμένη σε Τεκμήρια, Πρω-
τόκολλα, Κατευθυντήριες Οδηγίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η επίλυση των προβλημά-
των που εμφανίζει ο ασθενής με νεφρική νόσο βάσει των 
σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και με την εφαρμο-
γή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κλινική πράξη. 
Οι φοιτητές προκειμένου να αξιολογήσουν και να αντι-
μετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα των ασθενών, θα 
πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης 
και φροντίδας, βασισμένες σε τεκμήρια και σύγχρονα 
πρωτόκολλα νοσηλευτικής πρακτικής.

Οργάνωση - Διοίκηση Νεφρολογικών Μονάδων
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εντρυφή-

σουν στην αναγκαιότητα για αποτελεσματική οργάνωση 
και διοίκηση των Νεφρολογικών Μονάδων, να αναπτύ-
ξουν ικανότητα για εποικοδομητική διαχείριση των οικο-
νομικών και ανθρώπινων πόρων. Επίσης να υιοθετήσουν 
ένα επαγγελματικό πρότυπο νοσηλευτικής διαχείρισης 
βασισμένο στα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική βελτίωση της ποιότη-
τας των παρεχόμενων υπηρεσιών νεφρολογικής φροντί-
δας και η ικανοποίηση των ατόμων που υποβάλλονται 
σε θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης.

Παιδί και Νεφρική Νόσος: Ιδιαιτερότητες στην Φρο-
ντίδα

Το μάθημα θα περιλαμβάνει γνώσεις για την κατα-
νόηση της επίδρασης των μεθόδων νεφρικής υποκα-
τάστασης στην ανάπτυξη, τη διατροφή, την άσκηση, 
του παιδιού καθώς επίσης τα ψυχολογικά, κοινωνικά, 
εκπαιδευτικά προβλήματα του παιδιού με νεφρική νόσο 
και της οικογένειάς του. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν 
τον πολυδιάστατο ρόλο του παιδιατρικού νοσηλευτή 
νεφρολογίας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επι-
κοινωνίας με το παιδί και την οικογένειά του και στην 
αποδοτικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους 
με την εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης.

Μαθήματα επιλογής
Εκπαίδευση και Παρακολούθηση Ατόμων με Νεφρική 

Νόσο στο Νοσοκομείο και την Κοινότητα
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της ανα-

γκαιότητας εκπαίδευσης και παρακολούθησης των 
ασθενών και των οικογενειών τους να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που προκύπτουν 
στο Νοσοκομείο και την Κοινότητα και επιπλέον να ενι-
σχύσουν την αυτοφροντίδα, η οποία θα βελτιώσει την 
έκβαση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.

Στρατηγικές Πρόληψης της Νεφρικής Νόσου
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών 

γνώσεων για την αναγνώριση παραγόντων κινδύνου 
στην πρόληψη και αιτιολογία της νεφρικής νόσου, κα-
θώς επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
φοιτητών στη διατήρηση της υγείας και ευεξίας του πλη-
θυσμού μέσω στρατηγικών προγραμμάτων της πρωτο-
γενούς πρόληψης της νεφρικής νόσου.

Δ ’ΕΞΑΜΗΝΟ
Κλινική Άσκηση
Η κλινική άσκηση έχει ως σκοπό την απόκτηση δε-

ξιοτήτων για τη διαχείριση των ασθενών με νεφρική 
νόσο ειδικά στις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης. Οι 
φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή 
ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς με τελικό στάδιο 
νεφρικής ανεπάρκειας. Η κλινική άσκηση θα πραγμα-
τοποιείται σε νεφρολογικά τμήματα, μονάδες τεχνητού 
νεφρού και περιτοναϊκής κάθαρσης, κέντρα μεταμό-
σχευσης νεφρού.

Άρθρο 7
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
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το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλά-
χιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις 
(3) εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού 
και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά 
την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
εάν κριθεί αναγκαίο και/ή εξ αποστάσεως. Η παρακολού-
θηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρε-
ωτική. Η υπέρβαση τoυ 20% τωv ωρώv σε απoυσίες επί 
τoυ συvόλoυ τωv διδακτικώv ωρώv του κάθε μαθήματος 
σημαίvει απoκλεισμό από τις εξετάσεις, που συνεπάγε-
ται διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ. Σε περιπτώσεις 
σοβαρού προβλήματος υγείας που τεκμηριώνεται από 
πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, η περίπτωση 
εξετάζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις πoυ 
η απoυσία τoυ ΜΦ από κάπoιo μάθημα για μία μόvo 
ημέρα υπερβαίvει τo επιτρεπόμεvo όριo λόγω πoλύω-
ρης συvεδρίας, γίvεται απoδεκτή η δικαιoλόγηση της 
μovoήμερης απoυσίας.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκλη-
ρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των απαι-
τούμενων μαθημάτων υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν 
μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου προβλεπόμενου 
αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 120 (ECTS) και να έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς κατά τις καθορισθείσες εξεταστικές 
περιόδους.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολογία των 
μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 
20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 
πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από 
τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της 
οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξε-
ταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων.

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
πραγματοποιήσουν την κλινική/εργαστηριακή άσκηση. 
Η κλινική/εργαστηριακή άσκηση γίνεται κατά προτεραι-
ότητα σε Υπηρεσίες, Τμήματα και Εργαστήρια που ανή-
κουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ειδάλλως επί αδυναμίας 
υλοποίησης σε αυτά, σε άλλους χώρους υπό την καθο-
δήγηση και επίβλεψη του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπο-
νήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υπό τηv επί-
βλεψη και καθoδήγηση τoυ Επιβλέπovτα Καθηγητή του.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει αίτημα σε ειδικό 

έντυπο που υπάρχει στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο οποίο 
αναγράφεται ο τίτλος της προτεινόμενης διπλωματικής 
εργασίας και επισυνάπτεται περίληψη αυτής. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή κατόπιν του αιτήματος, συγκροτεί την 
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή ένα από τα μέλη της οποί-
ας είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής.

α. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δύvαται vα 
απoτελεί έρευνα ή συστηματική αvασκόπηση σε έvα συ-
γκεκριμέvo γvωστικό αvτικείμεvo σχετικό με τηv Ειδίκευ-
ση. Εάν η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει ερευνητική 
μελέτη, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει ερευνητικό 
πρωτόκολλο στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 
του Τμήματος (σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στα: 
Παράρτημα Ι, «Οδηγίες για τη Συγγραφή Ερευνητικού 
Πρωτοκόλλου» και Παράρτημα ΙΙ, «Οδηγίες της Επιτρο-
πής Ηθικής και Δεοντολογίας»). Εάν η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία είναι συστηματική ανασκόπηση 
υπάρχουν οδηγίες στο Παράρτημα III (άρθρο Π. Γαλάνη 
«Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση»). Η λο-
γοκλοπή στη διπλωματική ή άλλη εργασία στο πλαίσιο 
του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί λόγο για 
μηδενισμό της εργασίας.

β. Συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν τη συγγρα-
φή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ούτως 
ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνιση των αντι-
τύπων, υπάρχουν σε ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν 
να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμμα-
τεία του ΠΜΣ, αλλά υπάρχει και στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος στο ακόλουθο link: http://www.nurs.uoa.gr/
fileadmin/nurs.uoa.gr/uploads/Metaptixiaka/Anakoino 
seis/1_Symbatiko/2014/Metaptixiaka/2016/ODIGOS_
EKPONISIS_KAI_PAROYSIA SIS_MTCH_ERGASIAS.pdf.

Παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποβάλλεται σε 
3 αvτίγραφα σε έντυπη μορφή (για την Τριμελή Εξετα-
στική Επιτροπή) και δύο σε ηλεκτρονική μορφή (2 CDs, 
1 για τη γραμματεία και 1 για τη Βιβλιοθήκη Επιστημών 
Υγείας).

α. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει vα παραδώσει 
στov Επιβλέπovτα Καθηγητή αντίτυπο της εργασίας τoυ 
τoυλάχιστov τρεις (3) μήvες πριv τηv κρίση, για διόρ-
θωση. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θεωρείται 
ολοκληρωμένη μετά την αποδοχή της από τον ΕΚ. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΕΚ δίδει εντολή στο μεταπτυχιακό 
φοιτητή να ζητήσει με αίτημά του (υπάρχει ειδικό έντυπο 
στη Γραμματεία του ΠΜΣ) ορισμό Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη ΣΕ μετά από εξουσι-
οδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις Τριμελείς 
Εξεταστικές Επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν μέλη 
ΔΕΠ, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμά-
των και εν γένει επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

β. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην τελική 
της μορφή παραδίδεται στα μέλη της Τριμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την 
κρίση της, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να 
τη μελετήσουν.
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γ. Η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας γίvεται εvτός 4 εβδoμάδωv από τηv παράδoση 
τωv αvτιτύπωv στα μέλη της Τριμελoύς Εξεταστικής 
Επιτρoπής και βαθμoλoγείται βάσει της κλίμακος 0-10 
και o μέσoς όρoς υπoλoγίζεται στov τελικό βαθμό τoυ 
Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης.

Για να εγκριθεί η διπλωματική εργασία, ο φοιτητής 
οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Εξεταστικής 
Επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την Εξεταστική Επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο»ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
(http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/
psifiaki- syllogi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-
kai-allo-yliko.html), σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συ-
γκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπη-
ρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβασης 
στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετι-
κές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προ-
σαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης http://
www.nurs.uoa.gr/foithtes-me-anaphria.html.

•  Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών 
κάθε ΦμεΑ.

•  Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο του 
Πανεπιστημίου.

• Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
• Δωρεάν Λογισμικό για ΦμεΑ.
• Προσβάσιμα Συγγράμματα.
• Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίας στις Βιβλιοθήκες.
•  Υπηρεσία Διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή 

τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με τους συμφοιτητές, 
καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.

•  Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης 
ΦμεΑ.

•  Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους 
εξέτασης των ΦμεΑ.

•  Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης για ΦμεΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν ορι-
στεί:

•  Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και αναπληρωτής του 
και

•  Αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας και αναπληρω-
τής του για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ με τους οποίους οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της 
Υπηρεσίας Διαμεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
με τους αρμοδίους κάθε Τμήματος/Σχολής υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦμεΑ.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά την 
περίοδο αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη 
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών για τους παρακάτω 
λόγους:

- υπέρβαση του ανωτάτου ορίου απουσιών.
-  αποτυχία στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων ή 

μη επιτυχή ολοκλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων 
του Προγράμματος,

-  αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

-  υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά 
τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

- μη υποβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης.
Σε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή 

τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον δι-
αθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλα-
γή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδη-
μα (άρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., άρ. 44, ν. 4485/2017).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών όσον 
αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
και των δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκο-
ντα θα του κοινοποιούνται.

6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης και σε χώρο του Τμήματος Νοσηλευτικής, παρουσία 
του/της Διευθυντή/ντριας του ΠΜΣ ή του/της Αναπλη-
ρωτή/τριάς του, του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/
της Αναπληρωτή/τριάς του/της και, κατά τις δυνατότη-
τες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
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Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εφαρμοσμέ-
νη Νοσηλευτική Επιστήμη» απονέμεται Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

• Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων/Prevention and 
Infection Control

• Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη/Nursing Management of Diabetes 
of Children and Adults

• Νεφρολογική Νοσηλευτική/Nursing of Renal Diseases
7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 

σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

9. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη 
Νοσηλευτική Επιστήμη» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κα-
ταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 
2000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους 
φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

10. Στο πλαίσιο της κλινικής άσκησης δύναται ο φοι-
τητής να υλοποιεί αυτή σε συνεργαζόμενα με το Τμήμα 
Ιδρύματα του Προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, τα αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια 
του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα:

- Δύο (2) αμφιθέατρα χωρητικότητας 200 και 128 ατό-
μων, αντίστοιχα, τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας 132 
ατόμων, 66, 92 και 66 ατόμων, αντίστοιχα, καθώς και μι-
κρότερους χώρους εξοπλισμένους κατάλληλα οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται ως μικρές αίθουσες διδασκαλίας για 
μικρές ομάδες φοιτητών.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες αίθουσες είναι εξο-
πλισμένες πλήρως με οπτικοακουστικό εξοπλισμό (στα-
θερό Η/Υ, προβολικό μηχάνημα ή τηλεόραση και όπου 
είναι αναγκαίο μικροφωνική εγκατάσταση).

- Ένα (1) Εργαστήριο Πληροφορικής εξοπλισμένο με 
31 σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ερ-
γαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχι-
ακών φοιτητών που λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες 
του Τμήματος σχεδόν καθημερινά από το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ. Στο εν λόγω Εργαστήριο χωρικά εμπε-
ριέχεται μικρότερος χώρος όπου είναι εγκατεστημένοι 
οι servers και ένα UPS, στον οποίο υπάρχουν επίσης 4 
σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για υποψηφίους 
διδάκτορες και ερευνητές που ασχολούνται με το γνω-
στικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας.

- Μία αίθουσα πολυμέσων εξοπλισμένη με 14 ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές που χρησιμοποιείται από προπτυχι-
ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και υποψη-
φίους διδάκτορες.

Επίσης, όπως φαίνεται παρακάτω, το Τμήμα διαθέτει 
18 Εργαστήρια και 5 Κλινικές, μέσω των οποίων υλο-
ποιείται η εκπαίδευση, η κλινική άσκηση των φοιτητών 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), η εκπόνηση ερευ-
νητικών προγραμμάτων, διπλωματικών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών.

Εργαστήρια:
•  Κλινικονοσηλευτικών Εφαρμογών (Τομέας Παθολο-

γικός-Νοσηλευτικός)
• Λοιμώξεων (Τομέας Παθολογικός-Νοσηλευτικός)
•  Παιδιατρικό Ερευνητικό Εργαστήριο (Τομέας Παθο-

λογικός-Νοσηλευτικός).
•  Ηπατογαστρεντερολογικό Εργαστήριο (Τομέας Πα-

θολογικός-Νοσηλευτικός).
•  Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών (Τομέας 

Παθολογικός- Νοσηλευτικός).
•  Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής 

Φροντίδας (Τομέας Παθολογικός-Νοσηλευτικός).
•  Λειτουργικού Ελέγχου Πνευμόνων Βρογχοσκοπήσε-

ων και Υπερβαρικής (Τομέας Χειρουργικός-Νοση-
λευτικός).

•  Οξυγονοθεραπείας: α) Μονάδα Μελέτης Ύπνου  - 
Κέντρο Εκτίμησης και Πιστοποίησης Αναγκών για 
υποστήριξη της αναπνοής (Τομέας Χειρουργικός- 
Νοσηλευτικός).

•  Αγγειακής Προσπέλασης (Τομέας Χειρουργικός-Νο-
σηλευτικός).

• Βιολογίας - Βιοχημείας (Τομέας Βασικών Επιστημών).
•  Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (Τομέας Βασι-

κών Επιστημών).
• Πρόληψης (Τομέας Δημόσιας Υγείας).
• Κλινικής Επιδημιολογίας (Τομέας Δημόσιας Υγείας).
• Πληροφορικής της Υγείας (Τομέας Δημόσιας Υγείας).
•  Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Το-

μέας Δημόσιας Υγείας).
• Βιοστατιστικής (Τομέας Δημόσιας Υγείας).
• Κοινοτικής Νοσηλευτικής (Τομέας Δημόσιας Υγείας)
•  Ψυχοπαθολογίας - Νευροψυχολογίας. (Τομέας Ψυχι-

κής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς).
Κλινικές
• Παθολογική (Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός).
• Χειρουργική (Τομέας Χειρουργικός - Νοσηλευτικός).
•  Εντατικής Νοσηλείας (Τομέας Χειρουργικός - Νοση-

λευτικός) i) Μονάδα Μελέτης και Έρευνας των Πα-
θήσεων του Αναπνευστικού Συστήματος. ii) Μονάδα 
ύπνου και μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής στο 
σπίτι. iii) Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής).

•  Παιδιατρική (Τομέας Παθολογικός-Νοσηλευτικός) 
i) Μονάδα Ενδοκρινολογική, Μεταβολική, Διαβη-
τολογικό Κέντρο, ii) Μονάδα Κλινικής Γενετικής, 
iii) Μονάδα Παιδο-Γαστρεντερολογίας - Διατροφής 
και Παχυσαρκίας

•  Ψυχιατρική (Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών 
Συμπεριφοράς).

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εγκατεστη-
μένα λογισμικά (MS Office, SPSS, Pascal, VirtualStudio, 
Prolog, Java κ.ά.) για πρακτική εξάσκηση, εκπόνηση ερ-
γασιών και παρουσιάσεων αλλά και για έρευνα.

Το εργαστήριο Πληροφορικής Υγείας του Τμήματος 
Νοσηλευτικής είναι συνδεμένο στο δίκτυο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΑthenaNet). Οι φοιτητές του Τμήματος, 
όπως και όλοι οι χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου 
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Αθηνών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε βάσεις δεδομέ-
νων και ψηφιακά περιοδικά κατόπιν συμφωνίας με τους 
εκδότες και το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιο-
θηκών - HealLink. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω 
της ιστοσελίδας των Βιβλιοθηκών στη διεύθυνση http://
www.lib.uoa.gr.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής συντηρεί ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο (www.nurs.uoa.gr) και σε συνεργασία με τη 
Γραμματεία του ΠΜΣ παρέχει συνεχή ενημέρωση των 
φοιτητών (χρήσιμες πληροφορίες Τμήματος, εξετάσεις, 
σημειώσεις μαθημάτων, ανακοινώσεις κ.λπ.).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτο-
ρες του Τμήματος έχουν δικαίωμα να λάβουν λογαρια-
σμό χρήστη από το κέντρο λειτουργίας και διαχείρισης 
δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχουν πρόσβα-
ση στις παρακάτω υπηρεσίες πληροφορικής:

•  Προσωπική θυρίδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(e-mail).

•  Διαθέσιμο χώρο για την ανάρτηση προσωπικών 
ιστοσελίδων και μεταφορά αρχείων (μέσω του πρω-
τοκόλλου FTP).

•  Ασφαλή σύνδεση μέσω ιδεατών δικτύων (VPN) στο 
δίκτυο του πανεπιστήμιου από την οικία τους προ-
κειμένου να έχουν πρόσβαση στις συνδρομητικές 
βάσεις δεδομένων και περιοδικά του Πανεπιστημίου.

• ISDN σύνδεση στο ιντερνέτ.
•  Υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης διαδικτύου (Wi-Fi) 

από διαφόρους χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Τμήμα διαθέτει την αίθουσα πολυμέσων ως σπου-

δαστήριο. Η Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας επί της οδού 
Δήλου καλύπτει ένα μέρος των αναγκών των φοιτητών 
και των μελών ΔΕΠ.

Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος. Επιπλέον γραμματειακή υποστήρι-
ξη ΠΜΣ θα παρέχεται από υπάλληλο που θα προσληφθεί 
με πλήρη απασχόληση ή ημιαπασχόληση ανάλογα με 
τις ανάγκες του ΠΜΣ, σύμφωνα με απόφαση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής που θα απασχολείται υπερωριακά, 
με καθήκοντα: την προετοιμασία και τη γραμματειακή 
υποστήριξη της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την 
τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την κατάρτιση των 
ωρολογίων προγραμμάτων σε συνεργασία με τους Δι-
δάσκοντες, την έκδοση βεβαιώσεων που υπογράφει ο/η 
Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ, κ.λπ.

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ προέρχεται από:
• τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και
• τυχόν χορηγίες ή και δωρεές
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερ-

χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογι-
σμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατί-
θεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Ο εν λόγω 
απολογισμός με αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά τουλά-
χιστον 60%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφα-
ση της Συνέλευσης και πράξη του/της Προέδρου του 
Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και 
ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που 
υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και 
του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδα-
πή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστή-
μονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται νέες 
προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 
2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, εργαστηριακών 
ασκήσεων και σεμιναρίων του εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνεται 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος.

Άρθρο 11
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη 
Νοσηλευτική Επιστήμη» εισαγωγής έως 2019-2020 θα 
ολοκληρώσουν τις σπουδές του σύμφωνα με τον κα-
νονισμό λειτουργίας που ίσχυε κατά το έτος εισαγωγής 
τους στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 
στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» από 
το 2020-2021 και μετά θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030030807210016*

ΑΔΑ: 92ΒΖ46ΨΖ2Ν-ΣΣΨ


		2021-07-09T10:58:30+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)


		2021-07-12T14:28:22+0300
	Athens




