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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 6ï

ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ¿ñåò äé äá óêá ëßáò ¿ñåò äé äá óêá ëßáò
åâäï ìÜ äáò åîá ìÞ íïõ

Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï

Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

ÕÐÏ ×ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ

1. ØÕ ×ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ 3 3 39 39 78

2. ÐÁ ÈÏ ËÏ ÃÉ ÊÇ 
ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ÉÉ 3 4 39 52 91

3. ×ÅÉ ÑÏÕÑ ÃÉ ÊÇ 
ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ÉÉ 1 1 4 13 13 52 78

4. ØÕ ×ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ 2 4 26 52 78

5. ÌÅ ÈÏ ÄÏ ËÏ ÃÉÁ ÔÇÓ 
ÅÑÅÕ ÍÁÓ 1 1 13 13 26

6. ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ËÏÉ ÌÙ ÎÅ ÙÍ 2 3 26 39 65

416

ÊÁÔ' ÅÐÉ ËÏ ÃÇÍ ÕÐÏ ×ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ

1. ØÕ ×Ï ÄÑÁ ÓÔÉ ÊÅÓ ÏÕ ÓÉ ÅÓ 3 39 39

2. ÅÍ ÄÏ ÓÊÏ ÐÇ ÓÅÉÓ ÐÅ ÐÔÉ ÊÏÕ
- ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ÅÍ ÄÏ ÓÊÏ-
ÐÇ ÓÅ ÙÍ ÊÁÉ ÅÍ ÄÏ ÓÊÏ ÐÉ-
ÊÇÓ ×ÅÉ ÑÏÕÑ ÃÉ ÊÇÓ 1 2 13 26 39

3. ÍÅ ÖÑÏ ËÏ ÃÉ ÊÇ 
ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ 1 2 13 26 39

4. ÊÏÉ ÍÏ ÔÉ ÊÇ ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ II 2 1 1 26 13 13 52

5. ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ΚΑΡΔΙΑΓ-
ΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 2 2 26 26 52

6. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 1 13 13 26

*ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ διάρκειας 2 μηνών από 1.7-30.9.2019 –

247
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Óôï ìÜ èç ìá áõ ôü ðá ñïõ óéÜ æï íôáé ìÝ óá

áðü ìéá åé óá ãù ãÞ óôç øõ ÷ï ðá èï ëï ãßá ïé Ýí -
íïéåò ôçò øõ ÷é êÞò õãåß áò-áñ ñþ óôéáò, ç øõ ÷ï -
ëï ãé êÞ èå þ ñç óç ôçò áíÜ ðôõ îçò ôçò ðñï óù ðé -
êü ôç ôáò, ç ðñï óáñ ìï óôé êÞ éêá íü ôç ôá ôïõ áí -
èñþ ðïõ, ïé ìç ÷á íé óìïß Üìõ íáò êáé ïé ðá ñÜ ãï -
íôåò ôïõ ìé êñü êáé ìá êñï ðå ñé âÜë ëï íôïò óôçí
øõ ÷é êÞ õãåßá.

Éäéáß ôå ñç Ýì öá óç äß äå ôáé óôç øõ ÷éá ôñé êÞ
åîÝ ôá óç ôïõ øõ ÷éá ôñé êïý áñ ñþ óôïõ, ôç èå ñá -
ðåõ ôé êÞ ó÷Ý óç êáé óõì ìá ÷ßá, ôá ôá îé íï ìé êÜ óõ -
óôÞ ìá ôá êáé ôç øõ ÷éá ôñé êÞ óç ìåéï ëï ãßá.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Ç Øõ ÷éá ôñé êÞ êáé ç éá ôñé êÞ éóôï ñé êÞ åîÝ ëé -
îç. åðé óôç ìï ëï ãé êÞ ðñï óÝã ãé óç. Øõ ÷é êÞ
õãåßá, øõ ÷é êÞ áñ ñþ óôéá. Éäå ï ëï ãßá. Øõ-
 ÷ï ëï ãé êÞ èå þ ñç óç ôçò áíÜ ðôõ îçò ôçò
ðñï óù ðé êü ôç ôáò. Ç ðñï óáñ ìï óôé êü ôç ôá
ôïõ áí èñþ ðïõ. Ìç ÷á íé óìïß Üìõ íáò. Ìé -
êñï- êáé ìá êñï- ðå ñé âÜë ëïí êáé øõ ÷é êÞ
õãåßá.

• Ç øõ ÷éá ôñé êÞ åîÝ ôá óç ôïõ øõ ÷éá ôñé êïý áñ -
ñþ óôïõ. Èå ñá ðåõ ôé êÞ ó÷Ý óç, óõì ìá ÷ßá.
Ôá îé íï ìé êÜ óõ óôÞ ìá ôá. Øõ ÷éá ôñé êÞ Óç ìåéï -
ëï ãßá.

• H âéï ëï ãé êÞ èå þ ñç óç ôùí øõ ÷é êþí äé á ôá -
ñá ÷þí

• Ïñ ãá íé êÝò øõ ÷é êÝò äé á ôá ñá ÷Ýò: Øõ ÷éá ôñé êÞ
íï óï ëï ãßá êáé èå ñá ðåõ ôé êÞ áðï êá ôÜ óôá óç.
(¢íïéåò: ïñ ãá íé êÜ øõ ÷ï óýí äñï ìá).

• Áíá ðôõ îéá êÝò äé á ôá ñá ÷Ýò.

• Øõ ÷é êÝò äé á ôá ñá ÷Ýò, ïöåé ëü ìå íåò óôç ÷ñÞ -
óç ïé íï ðíåý ìá ôïò êáé øõ ÷ï äñá óôé êþí ïõ -
óéþí. Øõ ÷éá ôñé êÞ íï óï ëï ãßá, èå ñá ðåõ ôé êÞ
áðï êá ôÜ óôá óç.

• Ó÷é æï öñÝ íåéá êáé ëïé ðÝò øõ ÷ù ôé êÝò äé á ôá -
ñá ÷Ýò: Íï óï ëï ãßá, èå ñá ðåõ ôé êÝò ðñï óåã ãß -
óåéò.

• Äé á ôá ñá ÷Ýò ôçò äéÜ èå óçò (óõ íáé óèç ìá ôé êÝò
äé á ôá ñá ÷Ýò). Íï óï ëï ãßá, èå ñá ðåõ ôé êÝò
ðñï óåã ãß óåéò.

• Áã ÷þ äåéò êáé óù ìá ôü ìïñ öåò äé á ôá ñá ÷Ýò.
Øõ ÷ï óù ìá ôé êÞ Éá ôñé êÞ, Øõ ÷éá ôñé êÜ ðñï -
âëÞ ìá ôá óå óù ìá ôé êÝò áñ ñþ óôéåò. 

• Äé á ôá ñá ÷Ýò ôçò ðñï óù ðé êü ôç ôáò êáé ôçò
óõ ìðå ñé öï ñÜò ôïõ åíç ëß êïõ.

• Äé á ôá ñá ÷Ýò ó÷å ôé æü ìå íåò ìå ôç óå îïõá ëé êÞ
óõ ìðå ñé öï ñÜ (ðá ñá öé ëß åò, äé á ôá ñá ÷Ýò 
óåî).

Êëé íé êü ìÝ ñïò

• Ðá ñá êï ëïý èç óç êëé íé êþí øõ ÷éá ôñé êþí ðå -
ñé ðôþ óå ùí óå Øõ ÷éá ôñé êÝò Êëé íé êÝò êáé ÊÝ -
íôñá Øõ ÷é êÞò Õãåß áò

• Ðá ñïõ óéÜ æå ôáé in vivo ç êëé íé êÞ, äéá ãíù óôé -
êÞ ðñï óÝã ãé óç

• Óõ æç ôïý íôáé ïé èå ñá ðåõ ôé êÝò ðñï óåã ãß -
óåéò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åñù ôÞ óåéò 

1. Øõ ÷éá ôñé êÞ (Õ)

■ Yðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá

Ïäçãüò Óðïõäþí  2018-2019
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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åé óá ãù ãÞ óôçí Øõ ÷éá ôñé êÞ
Í.C. An dre a sen, D.W. Black
Åê äü óåéò Ðá ñé óéÜ íïõ ΑΕΕΕΕΕΒ
ÁèÞ íá, 2η Έκδοση 2015

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åã ÷åé ñß äéï Êëé íé êÞò Øõ ÷éá ôñé êÞò
Sa dock Benja min J., Sa dock Vir gi nia Α.
Åê äü óåéò Κ & Ν. Ëß ôóáò Ο.Ε.
ÁèÞ íá, 2η Έκδοση 2015

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êëé íé êÞ Øõ ÷éá ôñé êÞ
Ìé ÷Ü ëçò Ã. Ìá äéá íüò
Åê äü óåéò Α. Êá óôá íéþ ôçς ΑΕΒΕΔΕ
ÁèÞ íá, 2006

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏ ÍÔÅÓ
Ãéþñ ãïò Áëå âé æü ðïõ ëïò (Êá èç ãç ôÞò)
Γεώργιος Καλλέργης (Αναπλ. Καθηγητής)
Ìé ÷á Þë ×á ôæïý ëçò (Επίκ. Καθηγητής)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Η από κτη ση θε ω ρη τι κών και κλι νι κών γνώ σε -

ων για την πα ρο χή εξα το μι κευ μέ νης φρο ντί δας,
με τη μέ θο δο της νο ση λευ τι κής δι ερ γα σί ας, σε
ενή λι κες ασθε νείς με οξέα ή χρό νια πα θο λο γι κά
νο σή μα τα. Η νο ση λευ τι κή φρο ντί δα θα ανα λυ -
θεί μέ σα σε ένα πλαί σιο, στο οποίο προ τάσ σο -
νται οι νο ση λευ τι κές δια γνώ σεις και πα ρεμ βά -
σεις, με έμ φα ση στην αι τιο λό γη ση της κά θε πα -
ρέμ βα σης. Οι φοι τη τές θα καλ λι ερ γή σουν την
κρι τι κή σκέ ψη και θα ανα πτύ ξουν δε ξιό τη τες λή -
ψης από φα σης στην κλι νι κή πρα κτι κή.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Εκτίμηση, νοσηλευτική διάγνωση, προγραμ-
ματισμός, εφαρμογή προγράμματος και α-
ξιολόγηση αποτελέσματος της νοσηλευτι-
κής φροντίδας σε ασθενείς με:
– Στεφανιαία Νόσο
– Καρδιακές διαταραχές
– Διαταραχές των περιφερικών αγγείων
– Αιματολογικές διαταραχές
– Διαταραχές του αερισμού
– Διαταραχές της ανταλλαγής των αερίων
– Μυοσκελετικές διαταραχές
– Νευρολογικές διαταραχές
– Σκλήρυνση κατά πλάκας
– Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
– Διαταραχές όρασης-ακοής
– Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

• Νοσηλευτική φροντίδα των ατόμων που
βιώνουν απώλεια, θρήνο και θάνατο.

Êëé íé êü ìÝ ñïò
Κλι νι κή άσκη ση σε επι λεγ μέ νες πα θο λο γι κές

κλι νι κές, εξω τε ρι κά ια τρεία και ερ γα στή ρια. Στο

πλαί σιο της κλι νι κής άσκη σης ο φοι τη τής θα
συμ με τέ χει στη νο ση λευ τι κή φρο ντί δα, υπό την
επο πτεία κλι νι κών εκ παι δευ τών/νο ση λευ τών.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Γρα πτές ή προ φο ρι κές εξε τά σεις.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ðá èï ëï ãé êÞ – ×åé ñïõñ ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ. Êñé ôé -

êÞ óêÝ øç êá ôÜ ôç öñï íôß äá ôïõ áóèå íïýò
(Τόμος Β)

Pri scil la Le Mo ne, Ka ren Burke, Ge re ne Bauldoff
Επι μέ λεια: Ηρώ Μπρο κα λά κη
Εκ δό της: Δημ. Λα γός
Αθή να, 2014

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ðá èï ëï ãé êÞ –  ×åé ñïõñ ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ Åí -

íïéåò êáé Ðñá êôé êÞ (Τόμος Β)
Susan C. Dewit
Επι μέ λεια: Αικ. Λα μπρι νού, Χρυσ. Λε μο νί δου
Εκ δό της: Bro ken Hill Publishers Ltd
Αθή να, 2009

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ðá èï ëï ãé êÞ – ×åé ñïõñ ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ. Κριτι-

κή Σκέψη για Συνεργατική Φροντίδα (Τόμος
Β)

D.D. Ignaravicius, M.L. Workman
ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις
Αθή να, 2008

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΝΤΕΣ
Íé êü ëá ïò Öþ ôïò (Επίκ. Καθηγητής)
Ηρώ Μπροκαλάκη (Ομότιμη Καθηγήτρια)

2. Ðá èï ëï ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ ÉÉ (Õ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Ç áðü êôç óç áðü ôïí öïé ôç ôÞ, èå ù ñç ôé êþí

êáé êëé íé êþí ãíþ óå ùí ó÷å ôé êÜ ìå: ôç íï óç ëåõ -
ôé êÞ êáé óç ìåéï ëï ãé êÞ áîéï ëü ãç óç áóèå íþí ìå
÷åé ñïõñ ãé êÜ ðñï âëÞ ìá ôá, ôçí åöáñ ìï ãÞ ðá -
ñåì âá ôé êþí äå îéï ôÞ ôùí, ôçí ðá ñÜ èå óç ðá ñá -
äåéã ìÜ ôùí êáé ðëÜ íùí ãéá ôç íï óç ëåõ ôé êÞ èå -
ñá ðåõ ôé êÞ áíôé ìå ôþ ðé óç äé á ôá ñá ÷þí êáé åðåé -
ãïõ óþí ðå ñé ðôþ óå ùí ðïõ ðá ñïõ óéÜ æï íôáé
óôç êëé íé êÞ ðñá êôé êÞ, êá èþò êáé ó÷å ôé êÜ ìå
ôçí áíôé ìå ôþ ðé óç ôïõ ïãêï ëï ãé êïý áóèå íÞ.

ÐÅ ÑÉ Å XÏ ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Óôï ìß åò: ëåé ôïõñ ãßá êáé öñï íôß äá
• Óôï ìß åò:ðñü ëç øç êáé íï óç ëåõ ôé êÞ áíôé ìå -

ôþ ðé óç ôùí åðé ðëï êþí.
• Ï ñü ëïò ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò óôç ÷ï ñÞ ãç óç

õãñþí êáé çëå êôñï ëõ ôþí ðå ñé åã ÷åé ñç ôé êÜ.
• Åðåß ãïõ óåò ðá ñåì âÜ óåéò óôï ÷åé ñïõñ ãç ìÝ -

íï áóèå íÞ É.
• Åðåß ãïõ óåò ðá ñåì âÜ óåéò óôï ÷åé ñïõñ ãç ìÝ -

íï áóèå íÞ ÉÉ.
• Ï ñü ëïò ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò óôéò ðá ñá êëé íé -

êÝò åîå ôÜ óåéò.
• Áñ ÷Ýò ÷åé ñïõñ ãé êÞò ïãêï ëï ãé êÞò íï óç ëåõ -

ôé êÞò.
• Ðñü ëç øç êáé íï óç ëåõ ôé êÞ áíôé ìå ôþ ðé óç

ëåì öïé äÞ ìá ôïò. 
• Áîéï ëü ãç óç êáé íï óç ëåõ ôé êÞ áíôé ìå ôþ ðé óç

ôùí óõ ìðôù ìÜ ôùí ÷åé ñïõñ ãç ìÝ íùí áóèå -
íþí, ìå ðñï ÷ù ñç ìÝ íç íå ï ðëá óìá ôé êÞ íü -
óï – áíá êïõ öé óôé êÞ öñï íôß äá.

• Ðñü ëç øç êáé áíôé ìå ôþ ðé óç ôçò íáõ ôß áò êáé
ôïõ åì ìÝ ôïõ ìå ôÜ áðü åðé êïõ ñé êÝò èå ñá -
ðåß åò.

• Ï ñü ëïò ôçò öõ óé êÞò èå ñá ðåõ ôé êÞò êáé ôùí
óõ ìðëç ñù ìá ôé êþí èå ñá ðåéþí, óôï ÷åé -
ñïõñ ãç ìÝ íï ãéá êá êï Þ èç íü óï áóèå íÞ.

• Ï ñü ëïò ôçò äéá ôñï öÞò êáé ôçò ïñ èï ìï ñéá -
êÞò óôï ÷åé ñïõñ ãç ìÝ íï áóèå íÞ ãéá êá ëï Þ -
èç êáé êá êï Þ èç íü óï áóèå íÞ.

• Ïîåé äù ôé êü stress óå ÷åé ñïõñ ãç ìÝ íïõò
áóèå íåßò ãéá êá ëï Þ èç êáé êá êï Þ èç íü óï.

Åñ ãá óôç ñéá êü ìÝ ñïò

Ïé öïé ôç ôÝò åê ðáé äåý ï íôáé êá ôÜ ïìÜ äåò ìå
ôç âï Þ èåéá åñ ãá óôç ñéá êþí ðñï óï ìåé ù ôþí-
ðñï ðëá óìÜ ôùí, óôçí åöáñ ìï ãÞ ðá ñåì âá ôé -
êþí äå îéï ôÞ ôùí åðåé ãïõ óþí êáé ìç (ðá ñá êå -
íôÞ óåéò, äéá óù ëÞ íù óç) ïé ïðïß åò ìðï ñåß íá
áðï âïýí óù ôÞ ñé åò ãéá ôç æùÞ ôïõ áóèå íïýò,
êá èþò êáé óôç ÷ñÞ óç âá óé êþí ÷åé ñïõñ ãé êþí
åñ ãá ëåßùí. Åðß óçò, ãß íå ôáé ðá ñÜ èå óç ðá ñá -
äåéã ìÜ ôùí ãéá ôçí êá ôá íü ç óç êáé íï óç ëåõ ôé êÞ
áíôé ìå ôþ ðé óç ÷åé ñïõñ ãé êþí áóèå íþí ìå íï -
óï ëï ãé êÝò ïíôü ôç ôåò êáé äé á ôá ñá ÷Ýò ðïõ ðá -
ñïõ óéÜ æï íôáé óôçí êëé íé êÞ ðñá êôé êÞ, ðñï êåé ìÝ -
íïõ óôç óõ íÝ ÷åéá íá åíôá ÷èïýí ïìá ëÜ óôç
êëé íé êÞ ôïõò Üóêç óç.

Êëé íé êü ìÝ ñïò
Êëé íé êÞ Üóêç óç:

• Óôï ÷åé ñïõñ ãé êü ôìÞ ìá – Óõì ìå ôï ÷Þ óôç
íï óç ëåõ ôé êÞ öñï íôß äá ôùí áñ ñþ óôùí

• Óôï ÷åé ñïõñ ãåßï – óôá ðá èï ëï ãï á íá ôï ìé êü
åñ ãá óôÞ ñéï

• Óôçí áíÜ íç øç
• Óôï ìé êñï âéï ëï ãé êü åñ ãá óôÞ ñéï
• Óå ìï íÜ äåò ðü íïõ
• Óå ôìÞ ìá ôá åðåé ãïõ óþí ðå ñé ðôþ óå ùí
• Óå ìï íÜ äåò áíá êïõ öé óôé êÞò öñï íôß äáò

161

óô’

ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

3. Xåé ñïõñ ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ IÉ (Õ)
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ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ
Osborn K.S., Wraa C.E., Watson A.
Åê äü ôçò: Broken Hill Publishers, LTD
ÁèÞ íá, 2011

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
×åé ñïõñ ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ 
Áãç óß ëá ïò Ãñ. Óïõ ìß ëáò
Åê äü ôçò: Κ και Ν. Ëß ôóáò Ο.Ε.
ÁèÞ íá, 1997

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
ÅëÝ íç Èå ï äï óï ðïý ëïõ (Êá èç ãÞ ôñéá)
Συνεπικούρηση: Φωτεινή Βουζάβαλη (ΕΔΙΠ)
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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεω-

ρητικών και κλινικών γνώσεων πάνω στην  ολο-
κληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα του  ψυχικά
αρρώστου καθώς και την εκμάθηση  και  εφαρ-
μογή των αρχών  της  ψυχιατρικής νοσηλευτι-
κής σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική-
Ιστορική εξέλιξη-Νομικά και Ηθικά θέματα

• Διεργασία Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Σχέ-
δια Φροντίδας - Σύστημα Ταξινόμησης Νο-
σηλευτικών Διαγνώσεων (NANDA)

• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας στο Γενικό
Νοσοκομείο – στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
– στην Κοινότητα – Ο ρόλος του Ψυχιατρι-
κού Νοσηλευτή-Νοσηλευτή Ψυχικής Υγεί-
ας/Κοινοτική Ψυχιατρική Νοσηλευτική 

• Θεραπευτική Επικοινωνία – Θεραπευτική
σχέση – Κλινική Συνέντευξη

• Νοσηλευτική παρέμβαση στην Ψυχολογική
Κρίση / Αυτοκτονία / Θυμός και Επιθετικό-
τητα

• Νοσηλευτική διεργασία των Αγχωδών δια-
ταραχών/Σωματόμορφες και Αποσυνδετι-
κές διαταραχές

• Νοσηλευτική διεργασία των Ψυχωσικών
Διαταραχών – Σχιζοφρένεια  

• Νοσηλευτική διεργασία των Συναισθηματι-
κών Διαταραχών /Διαταραχές Διάθεσης

• Νοσηλευτική διεργασία των Διαταραχών
προσωπικότητας και των Διαταραχών Δια-
τροφής

• Εισαγωγή στη Συμβουλευτική-Διασυνδετική

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Ψυχιατρικές
Νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ειδικές ομά-
δες πληθυσμού (AIDS-καρκίνος- χρήση ου-
σιών) – Διαταραχές τρίτης ηλικίας/Ψυχογη-
ριατρική Νοσηλευτική – Ψυχιατροδικαστική
Νοσηλευτική

• Ψυχιατρική Νοσηλευτική παιδιού και εφή-
βου

• Ψυχοφαρμακολογία στην Ψυχιατρική Νοση-
λευτική

• Ειδικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην
Ψυχιατρική Νοσηλευτική (ψυχοθεραπείες –
εναλλακτικές θεραπείες – συμπληρωματι-
κές θεραπείες) – Τηλε-Νοσηλευτική/Τηλε-
Ψυχική Υγεία

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Κλινικές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε: 

• Νοσοκομεία ψυχικών παθήσεων, 
• Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας
• Ξενώνες, και προστατευόμενα διαμερίσμα-

τα, 
• Ψυχιατρικές κλινικές γενικού νοσοκομείου,

με κύρια έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Ψυχικής Υγείας, όπως νοσοκομεία η-
μέρας και Κ.Ψ.Υ.

Οι ασκήσεις των φοιτητών θα γίνονται βάσει
γραπτού οδηγού με σκοπό την καλλιέργεια
και εκμάθηση δεξιοτήτων στην εξατομικευ-
μένη νοσηλευτική φροντίδα των ψυχικά
αρρώστων, στην θεραπευτική επικοινωνία
με ψυχικά αρρώστους, στη συνεργασία με
τη διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα και
στην τέχνη της αγωγής υγείας ατόμων, οι-
κογενειών και κοινωνικών ομάδων σε
θέματα ψυχικής υγείας.

4. Øõ ÷éá ôñé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ (Õ)
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ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÞ êáé êëé íé êÞ ìå ëÝ ôç ðå ñß ðôù óçò øõ ÷é êÜ

áñ ñþ óôïõ âÜ óåé ïäç ãïý.
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ ÔÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Øõ ÷éá ôñé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ - Íï óç ëåõ ôé êÞ Øõ ÷é -

êÞò Õãåß áò
Åõ ìïñ ößá Êïý êéá
Åê äü ôçò: Broken Hill Publishers, LTD
ÁèÞ íá, 2η Έκδοση, 2018

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íï óç ëåõ ôé êÞ Øõ ÷é êÞò Õãåß áò - Øõ ÷éá ôñé êÞ Íï -

óç ëåõ ôé êÞ
Áöñï äß ôç Ñá ãéÜ
Åê äü ôçò: Éù Üí íçò Â. Ðá ñé óéÜ íïò, 
ÁèÞ íá, 2009

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
Åõ ìïñ ößá Êïý êéá (Αναπλ. Êá èç ãÞ ôñéá)
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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé ç ðëç ñï öü -

ñç óç ôïõ öïé ôç ôÞ óå èÝ ìá ôá ðïõ áöï ñïýí
ôçí áíÜ ëõ óç ôùí óýã ÷ñï íùí ìå èï äï ëï ãé êþí
ôÜ óå ùí êáé ôùí åñù ôç ìÜ ôùí ôá ïðïßá ðñï -
óðá èåß íá áíôé ìå ôù ðß óåé ç Ýñåõ íá ôùí èå ìå -
ëßùí öõ óé êþí (âéïúá ôñé êþí) êáé êïé íù íé êþí
åðé óôç ìþí êáé íá äéå ñåõ íÞ óåé ôá óôïé ÷åßá ôçò
åðé óôç ìï íé êÞò óêÝ øçò óõ ó÷å ôß æï íôáò áõ ôÜ ìå
ôç ÷ñÞ óç ôïõò óôçí åîÞ ãç óç êáé ðñü âëå øç
ôùí öáé íï ìÝ íùí ôçò ðñáã ìá ôé êü ôç ôáò. Ðá -
ñïõ óß á óç åé äé êþí èå ìÜ ôùí óôá ôé óôé êÞò ìå èï -
äï ëï ãß áò ìå åöáñ ìï ãÞ óôçí Ýñåõ íá ôùí åðé -
óôç ìþí õãåß áò êáé ÷ñÞ óç óôá ôé óôé êþí ðá êÝ -
ôùí ãéá óôá ôé óôé êÞ áíÜ ëõ óç åñåõ íç ôé êþí
åñù ôç ìÜ ôùí åß ôå óå åðé äç ìéï ëï ãé êÝò ìå ëÝ ôåò
åß ôå óå êëé íé êÝò äï êé ìÝò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
• Åðé óôç ìï íé êÞ Ýñåõ íá. ×á ñá êôç ñé óôé êÜ ôçò

åðé óôç ìï íé êÞò Ýñåõ íáò. Óêï ðüò ôçò Ýñåõ -
íáò. Ôý ðïé Ýñåõ íáò. Ðåß ñá ìá – Õðü äåéã ìá -
Èå ù ñßá. Ðå ñéï ñé óìïß ôçò åðé óôç ìï íé êÞò
Ýñåõ íáò.

• Ïñ ãÜ íù óç åñ ãá óôç ñéá êÞò Ýñåõ íáò.
• Ðå ñéï ñé óìïß åñ ãá óôç ñéá êÞò Ýñåõ íáò. Ðëáß -

óéï áîéï ëü ãç óçò äå äï ìÝ íùí ðåé ñá ìá ôé êþí
åñåõ íþí.

• Âá óé êÝò áñ ÷Ýò åöáñ ìï ãÞò åñù ôç ìá ôï ëï ãß -
ùí êáé êëé ìÜ êùí ãéá ôç óõë ëï ãÞ äå äï ìÝ -
íùí. Äç ìï óêï ðé êÝò ìå ëÝ ôåò. Ìç ðåé ñá ìá ôé -
êÝò ìå ëÝ ôåò.

• Åß äç êáé ó÷å äéá óìüò åðé äç ìéï ëï ãé êþí
åñåõ íþí.

• Äéá ìüñ öù óç åñåõ íç ôé êþí åñù ôç ìÜ ôùí êáé
åñåõ íç ôé êþí õðï èÝ óå ùí. Ï ñü ëïò êáé ç
äéÜñ èñù óç ôïõ åñåõ íç ôé êïý ðñù ôï êüë -
ëïõ. Åß äç êáé ó÷å äéá óìüò äåéã ìá ôï ëç øß áò.
ÌÝ ãå èïò äåßã ìá ôïò.

• Åé óá ãù ãÞ óôïí åñåõ íç ôé êü ó÷å äéá óìü. Âá -
óé êÝò áñ ÷Ýò êëé íé êþí äï êé ìþí êáé óç ìá óßá
ãéá ôçí "evi den ce ba sed" íï óç ëåõ ôé êÞ ðñá -
êôé êÞ.

• Óôá ôé óôé êÞ áíÜ ëõ óç åñåõ íç ôé êþí åñù ôç -
ìÜ ôùí åß ôå óå åðé äç ìéï ëï ãé êÝò ìå ëÝ ôåò åß -
ôå óå êëé íé êÝò äï êé ìÝò.

• Åöáñ ìï ãÞ ôùí óôá ôé óôé êþí ìå èü äùí üðïõ
êáé èá ÷ñç óé ìï ðïé ç èåß ôï Óôá ôé óôé êü Ðá êÝ ôï
SPSS – Äýï åñ ãá óôÞ ñéá óôïõò õðï ëï ãé óôÝò

• Çèé êÞ ôçò Ýñåõ íáò óôéò åðé óôÞ ìåò õãåß áò.
• Âé âëéï ãñá öé êÞ áíá óêü ðç óç.
• Áîéï ëü ãç óç åñåõ íç ôé êþí äç ìï óéåý óå ùí.

5. Ìå èï äï ëï ãßá ôçò ¸ñåõ íáò (Õ)
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ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ìå èï èï ëï ãßá της έρευνας στις επιστήμες

υγείας
Πέτρος Γαλάνης
Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., ÁèÞ íá, 2017

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ìå èï äï ëï ãßá ¸ñåõ íáò. Åöáñ ìï ãÝò óôï ×þ ñï

ôçò Õãåß áò
Á. Óá ÷ß íç-Êáñ äÜ óç
ΒΗΤΑ Éá ôñé êÝò Åê äü óåéò ΜΕΠΕ, ÁèÞ íá, 2004

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ìå èï äï ëï ãßá Νοσηλευτικής Έρευνας
Μερκούρης Β. Αναστάσιος
Åê äü ôçò: Γ. Παρίκος & ΣΙΑ Ε.Ε.
ÁèÞ íá, 2η Έκδοση, 2008

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏ ÍÔÅÓ
Åì ìá íïõ Þë Âå ëï íÜ êçò (Êá èç ãç ôÞò)
Áíôþ íéïò Óôá ìá ôÜ êçò (Aναπλ. Êá èç ãç ôÞò)
ÐÝ ôñïò Ãá ëÜ íçò (ÅÄÉÐ)
Φωτεινή Βουζάβαλη (ΕΔΙΠ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές δια-

δικασίες επιτήρησης και ελέγχου λοιμώξεων,
η εμβάθυνση και η επικαιροποίηση στο αντικεί-
μενο του ελέγχου των λοιμώξεων στις ανά-
γκες των ελληνικών υγειονομικών μονάδων.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

1. Σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας λοι-
μώξεις, Ορισμοί και βασικές έννοιες

2. Νομοθεσία και Εσωτερικοί Κανονισμοί ε-
λέγχου λοιμώξεων. Δείκτες Ελέγχου Λοι-
μώξεων σε Μονάδες Υγείας. Ο ρόλος του
Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων στις
Μονάδες Υγείας

3. Επιτήρηση των σχετιζόμενων με τη φρο-
ντίδα υγείας λοιμώξεων. Προγράμματα ε-
λέγχου και πρόληψης. Εργαλεία Ελέγχου
της συμμόρφωσης των Επαγγελματιών Υ-
γείας

4. Βασικές αρχές ελέγχου Λοιμώξεων. Τρό-
ποι μετάδοσης και μέτρα προστασίας ανά
κατηγορία νοσημάτων. Διαχείριση κλινι-
κών δειγμάτων

5. Μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Αρχές
αντιμικροβιακής αγωγής. Ορθολογική χρή-
ση αντιβιοτικών. Επιπτώσεις στα ελληνικά
νοσοκομεία και σημασία της ΟΕΚΟΧΑ
(Ομάδα Επιτήρησης της Κατανάλωσης και
της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών)

6. Δέσμη μέτρων για την πρόληψη των ανα-
πνευστικών λοιμώξεων. 
Δέσμη μέτρων για την πρόληψη λοιμώξε-
ων  του ουροποιητικού.  

Δέσμη μέτρων για την πρόληψη λοιμώξε-
ων χειρουργικού πεδίου

7. Δέσμη μέτρων για την πρόληψη βακτηρι-
αιμιών που σχετίζονται με τους Κεντρι-
κούς Φλεβικούς Καθετήρες

8. Διαχείριση λοιμώξεων σε ειδικές ομάδες
ασθενών

9. Λοιμώξεις στο ευρύτερο νοσοκομειακό
περιβάλλον (τρόφιμα, νερό, αέρας κλπ)
Λοιμώξεις στην κοινότητα

10. Νεοεμφανιζόμενα και Αναδυόμενα νοσή-
ματα σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (με-
τανάστες, αθίγγανοι)

11. Ατυχηματικοί τραυματισμοί επαγγελμα-
τιών υγείας, επιτήρηση και μέτρα πρόλη-
ψης

12. Διαχείριση αποβλήτων των υγειονομικών
μονάδων. Διαχείριση νοσοκομειακού ιμα-
τισμού

13. Συζήτηση εργασιών - Επαναληπτικό

Êëé íé êή άσκηση

Πρακτικό μέρος: Οι φοιτητές υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν τις καθημερινές δράστη-
ριότητες του Γραφείου Λοιμώξεων υπό την ε-
ποπτεία των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώ-
ξεων. Μεταξύ άλλων θα εξοικειωθούν με τον
τρόπο επιτήρησης και καταγραφής των λοιμώ-
ξεων, τις στρατηγικές αύξησης της συμμόρφω-
σης του προσωπικού σε διάφορες νοσηλευτι-
κές δραστηριότητες, την επιτήρηση εφαρμο-
γής Βασικών Αρχών Ελέγχου Λοιμώξεων – Τή-
ρησης Μονώσεων – Δεσμών Μέτρων

Εργασία: Ο φοιτητής καλείται να παραδόσει
ατομική εργασία
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6. Íï óç ëåõ ôé êÞ Ëïé ìþ îå ùí (Õ)
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Δομή Εργασίας: 
Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει και να επιτη-

ρήσει τρεις τουλάχιστον νοσηλευτικές δραστη-
ριότητες από μια από τις παρακάτω ομάδες
δραστηριοτήτων:

1η Ομάδα Δραστηριοτήτων
• Διατήρηση καθετήρα κύστεως 
• Διαδικασία κένωσης του ουροσυλλέκτη
• Τοποθέτηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα
• Περιποίηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα
• Αλλαγή χειρουργικού τραύματος
• Τοποθέτηση Περιφερικού Φλεβικού Καθετή-

ρα

2η Ομάδα Δραστηριοτήτων
• Διαχείριση νοσοκομειακού ιματισμού (αφαί-

ρεση ακάθαρτου ή μολυσματικού ιματισμού,
απολύμανση περιβάλλοντος, απόρριψη ιματι-
σμού, στρώσιμο καθαρού ιματισμού στην
κλίνη)

• Διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης
θαλάμου μετά το εξιτήριο ασθενούς

• Ορθός διαχωρισμός αποβλήτων υγειονομικής
μονάδας

• Τήρηση Κανόνων Υγιεινής των χεριών σε μία
διαδικασία χρησιμοποιώντας τα πέντε βήμα-
τα υγιεινής των χεριών για την αιτιολόγηση
(από την προετοιμασία του υλικού μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας)

3η Ομάδα Δραστηριοτήτων
• Νοσηλεία ασθενούς με Πολυανθεκτικό Μι-

κροοργανισμό (MDROs) (πότε γίνεται η νοση-
λεία, χρειάζεται ατομικός προστατευτικός ε-

ξοπλισμός, υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα ατο-
μικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση θαλάμου,
εφαρμογή μέτρων από όλους τους επαγγελ-
ματίες υγείας, τρόπος εφαρμογής και απόρ-
ριψης ΜΑΠ)

• Νοσηλεία ασθενούς με Φυματίωση ή Ιλαρά
(ή άλλο νόσημα που μεταδίδεται αερογε-
νώς) (πότε γίνεται η νοσηλεία, χρειάζεται α-
τομικός προστατευτικός εξοπλισμός, υπάρ-
χουν διαθέσιμα μέτρα ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ), σήμανση θαλάμου, εφαρμογή μέ-
τρων από όλους τους επαγγελματίες υγείας,
τρόπος εφαρμογής και απόρριψης ΜΑΠ)

• Νοσηλεία ασθενούς με Cl.Difficile (πότε γίνε-
ται η νοσηλεία, χρειάζεται ατομικός προστα-
τευτικός εξοπλισμός, υπάρχουν διαθέσιμα
μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σήμανση
θαλάμου, εφαρμογή μέτρων από όλους
τους επαγγελματίες υγείας, τρόπος εφαρμο-
γής και απόρριψης ΜΑΠ)

• Νοσηλεία ασθενούς με Γρίπη (ή άλλο νόση-
μα που μεταδίδεται με σταγονίδια) (πότε γί-
νεται η νοσηλεία, χρειάζεται ατομικός προ-
στατευτικός εξοπλισμός, υπάρχουν διαθέσι-
μα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σή-
μανση θαλάμου, εφαρμογή μέτρων από ο-
λους τους επαγγελματίες υγείας, τρόπος ε-
φαρμογής και απόρριψης ΜΑΠ)

• Νοσηλεία ουδετεροπενικού ασθενούς (πότε
γίνεται η νοσηλεία, χρειάζεται ατομικός προ-
στατευτικός εξοπλισμός, υπάρχουν διαθέσι-
μα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σή-
μανση θαλάμου, εφαρμογή μέτρων από ο-
λους τους επαγγελματίες υγείας, τρόπος ε-
φαρμογής και απόρριψης ΜΑΠ)
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• Ο φοιτητής θα παρακολουθήσει, μετά από
ενημέρωση του Προϊστάμενου του τμήμα-
τος, τη δραστηριότητα καταγράφοντας πώς
πραγματοποιήθηκε αυτή από τον Επαγγελ-
ματία Υγείας που ανέλαβε την υλοποίηση
της

• Θα ελέγξει και θα επιτηρήσει ποιες βασικές
αρχές ελέγχου λοιμώξεων/δέσμες μέ-
τρων/κατευθυντήριες οδηγίες έπρεπε να
τηρηθούν για την ορθή υλοποίηση της νο-
σηλευτικής πρακτικής και ποιες δεν εφαρμό-
στηκαν

• Στη συνέχεια, θα αναλύσει διεξοδικά κάνο-
ντας χρήση των νεώτερων βιβλιογραφικών
δεδομένων (Guidelines – Care Bundles –
Basic Infection Control Practices) τον ορθό
τρόπο εφαρμογής και εκτέλεσης των νοση-
λευτικών δραστηριοτήτων που πραγματο-
ποιήθηκαν

• Παράθεση της βιβλιογραφίας (στο κείμενο
και στη λίστα στο τέλος της εργασίας)  με
την εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος
πχ. Harvard ή Vancouver

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Γραπτές εξετάσεις 60%
Εργασία κατά την κλινική άσκηση 40%

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ëïé ìþ îåéò ó÷å ôé æü ìå íåò ìå ôç öñï íôß äá õãåß áò
ÅëÝ íç Áðï óôï ëï ðïý ëïõ
Åê äü ôçò: Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε.
ÁèÞ íá, 2016

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Èå ü äù ñïò Êá ôóïý ëáò (Επίκ. Καθηγητής)

169

óô’

ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò

6f_6f.qxd  20/12/2018  3:43 μμ  Page 169



170

Ïäçãüò Óðïõäþí  2018-2019

1. Øõ ÷ï äñá óôé êÝò Ïõ óß åò (Å)

■ Êáô’ åðé ëï ãÞí õðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 

ÌÜ èç ìá óõí äé äá óêá ëßáò ìå ôçí Éá ôñé êÞ.

ÓÊÏ ÐÏÓ
Áõ ôü ôï ìÜ èç ìá Ý÷åé ó÷å äéá óôåß ãéá íá äþ -

óåé ìéá ãå íé êÞ åé êü íá ôçò äéÜ ãíù óçò, ôçò öñï -
íôß äáò êáé ôçò äéá ÷åß ñé óçò ôùí áôü ìùí ðïõ êÜ -
íïõí ÷ñÞ óç åîáñ ôç óéï ãü íùí ïõ óéþí. ¸ì öá óç
èá äï èåß óôïí ïñé óìü åí íïéþí üðùò áõ ôÞ ôçò
êá ôÜ ÷ñç óçò êáé åîÜñ ôç óçò áðü øõ ÷ï äñá óôé êÝò
ïõ óß åò êá èþò êáé ôçò êá ôá íü ç óçò ôïõ êïé íïý
õðï óôñþ ìá ôïò ðïõ ïäç ãåß óôçí áíÜ ðôõ îç äé á -
ôá ñá ÷þí ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå ôç ÷ñÞ óç øõ ÷ï -
äñá óôé êþí ïõ óéþí. Èá ðá ñïõ óéá óèïýí åðß óçò
ïé óõ íÝ ðåé åò ôçò êá ôÜ ÷ñç óçò ïõ óéþí, êá èþò
êáé ç áîéï ëü ãç óç ôùí "êéí äý íùí" ðïõ óõí äÝ ï -
íôáé ìå ôçí êá ôÜ ÷ñç óç ïõ óéþí. Åðß óçò èá óõ -
æç ôç èïýí âá óé êÝò äå îéü ôç ôåò áíá ãíþ ñé óçò ôçò
ôï îß êù óçò áðü íáñ êù ôé êÝò ïõ óß åò êá èþò êáé ôá
óõ ìðôþ ìá ôá óôÝ ñç óçò. Ïé ãå íé êÝò áñ ÷Ýò ôçò
èå ñá ðåß áò ôùí äé á ôá ñá ÷þí ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå
ôçí êá ôÜ ÷ñç óç ïõ óéþí êá èþò êáé ç ðñù ôï âÜè -
ìéá, äåõ ôå ñï âÜè ìéá êáé ôñé ôï âÜè ìéá ãéá ôçí
ðñü ëç øç ôçò êá ôÜ ÷ñç óçò ïõ óéþí èá åß íáé ï ôå -
ëåõ ôáß ïò Üîï íáò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò áõ ôïý.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÁ
• Ç ÷ñÞ óç øõ ÷ï äñá óôé êþí ïõ óéþí óôçí éóôï -

ñßá ôïõ áí èñþ ðïõ
• Ïé ïìÜ äåò ôùí øõ ÷ï äñá óôé êþí (íáñ êù ôé -

êþí) ïõ óéþí
• Ôï áôï ìé êü êáé åðé äç ìéï ëï ãé êü ðå ñß ãñáì ìá

ôïõ ÷ñÞ óôç óôçí Åë ëÜ äá óå ó÷Ý óç ìå ôç
äéå èíÞ åìðåé ñßá

• Âá óé êïß ïñé óìïß (êá ôÜ ÷ñç óç, åîÜñ ôç óç,
óýí äñï ìï óôÝ ñç óçò ê.Ü.)

• Âéï øõ ÷ï êïé íù íé êïß ðá ñÜ ãï íôåò åðá ãù ãÞò
ôçò ÷ñÞ óçò íáñ êù ôé êþí

• ÄéÜ ãíù óç êáé ôáõ ôï ðïß ç óç ôçò ÷ñÞ óçò ïõ óéþí

• Íï óï ëï ãé êÝò ïíôü ôç ôåò ó÷å ôé æü ìå íåò ìå
ôç ÷ñÞ óç øõ ÷ï äñá óôé êþí ïõ óéþí

• Áíôé ìå ôþ ðé óç äé á ôá ñá ÷þí ó÷å ôé æï ìÝ íùí ìå
ôç ÷ñÞ óç øõ ÷ï äñá óôé êþí ïõ óéþí áðü ôéò äé -
Ü öï ñåò äï ìÝò ðá ñï ÷Þò õðç ñå óéþí õãåß áò

• ÏîÝá óõì âÜ ìá ôá ó÷å ôé æü ìå íá ìå ôç ÷ñÞ óç
øõ ÷ï äñá óôé êþí ïõ óéþí

• Èå ñá ðåõ ôé êÞ áíôé ìå ôþ ðé óç ôïõ ÷ñÞ óôç êáé
êïé íù íé êÞ åðá íÝ íôá îç

• Ìï íôÝ ëá áíÜ ðôõ îçò íÝ ùí èå ñá ðåõ ôé êþí
ìå èü äùí

• ÌÝ èï äïé ðñü ëç øçò ôçò ÷ñÞ óçò ïõ óéþí
• Íï ìé êü ðëáß óéï áíôé ìå ôþ ðé óçò ôïõ ÷ñÞ óôç

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Åñù ôÞ óåéò ðïë ëá ðëÞò åðé ëï ãÞò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ 
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åîáñ ôç óéï ãü íåò οõ óß åò (Íáñ êù ôé êÜ)
Á. Êïõ ôóå ëß íçò
Ðá ñé óéÜ íïυ Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική

Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων,
ÁèÞ íá, 2002

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íáñ êù ôé êÜ
Ëé Üð ðáò ÃéÜí íçò
Ó. Ðá ôÜ êçò, Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική και

Διανεμητική Εταιρία, ÁèÞ íá, 2009

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΝΤΕΣ
Ãéþñ ãïò Áëå âé æü ðïõ ëïò (Êá èç ãç ôÞò)
Αρτεμισία Ντονά (Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής

ΕΚΠΑ)
Ιωάννης Παπουτσής (Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής

ΕΚΠΑ)

6f_6f.qxd  20/12/2018  3:43 μμ  Page 170



171

óô’

ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé ç ðá ñïõ óß á óç

êáé ç åîïé êåß ù óç ôùí öïé ôç ôþí ìå ôéò äéá ãíù -
óôé êÝò êáé èå ñá ðåõ ôé êÝò äõ íá ôü ôç ôåò ôùí åí -
äï óêï ðÞ óå ùí ôïõ ðå ðôé êïý óõ óôÞ ìá ôïò êáé
ôùí åëÜ ÷é óôá åðåì âá ôé êþí ÷åé ñïõñ ãé êþí ôå ÷íé -
êþí.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

Åíü ôç ôá É
• Ãå íé êÜ óôïé ÷åßá åí äï óêï ðÞ óå ùí.
• Åîï ðëé óìüò.
• Âá óé êÝò áñ ÷Ýò êá èá ñé óìïý êáé áðï ëý ìáí -

óçò åí äï óêï ðß ùí.
• Ïñ ãÜ íù óç êáé ëåé ôïõñ ãßá åí äï óêï ðé êÞò

ìï íÜ äáò.
• Åí äåß îåéò, áíôåí äåß îåéò, åðé ðëï êÝò äéá ãíù -

óôé êþí åí äï óêï ðÞ óå ùí.
• Åí äåß îåéò, áíôåí äåß îåéò, åðé ðëï êÝò èå ñá -

ðåõ ôé êþí åí äï óêï ðÞ óå ùí.

Åíü ôç ôá ÉÉ
• Éóôï ñé êÞ åîÝ ëé îç Åí äï óêï ðé êÞò ×åé ñïõñ ãé êÞò.
• Åîï ðëé óìüò.
• Ïñ ãÜ íù óç ëá ðá ñï óêï ðé êÞò ÷åé ñïõñ ãé êÞò

áß èïõ óáò
• Íï óç ëåõ ôé êÞ õðï óôÞ ñé îç Ìï íÜ äáò ÅëÜ ÷é -

óôá Åðåì âá ôé êÞò ×åé ñïõñ ãé êÞò
• Åí äåß îåéò, áíôåí äåß îåéò êáé åðé ðëï êÝò ëá -

ðá ñï óêï ðé êÞò ÷åé ñïõñ ãé êÞò.
• Åí äåß îåéò, áíôåí äåß îåéò êáé åðé ðëï êÝò Èù -

ñá êï óêï ðé êÞò ÷åé ñïõñ ãé êÞò.
• ×åé ñïõñ ãé êÞ õðï âï ç èïý ìå íç áðü õðï ëï ãé -

óôÝò.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

• Åîïé êåß ù óç ìå ôç ëåé ôïõñ ãßá êáé ôçí ïñ ãÜ -
íù óç ôïõ åí äï óêï ðé êïý åñ ãá óôç ñßïõ.

• Óõ íôÞ ñç óç, áðï ëý ìáí óç êáé öý ëá îç åí äï -
óêï ðé êïý åîï ðëé óìïý.

• Ðñï å ôïé ìá óßá êáé íï óç ëåõ ôé êÞ öñï íôß äá
áóèå íïýò êá ôÜ ôç äéÜñ êåéá êáé ìå ôÜ ôçí
åí äï óêü ðç óç.

• Åíåñ ãüò óõì ìå ôï ÷Þ óôç äéå íÝñ ãåéá äéá ãíù -
óôé êþí êáé èå ñá ðåõ ôé êþí åí äï óêï ðÞ óå ùí.

• Åîïé êåß ù óç ìå ôç ëåé ôïõñ ãßá êáé ôçí ïñ ãÜ -
íù óç ôçò ÷åé ñïõñ ãé êÞò ëá ðá ñï óêï ðé êÞò
áß èïõ óáò.

• Êá èá ñé óìüò, áðï óôåß ñù óç êáé óõ íôÞ ñç óç
åîï ðëé óìïý åí äï óêï ðé êÞò ÷åé ñïõñ ãé êÞò.

• Óõì ìå ôï ÷Þ ôçí íï óç ëåõ ôé êÞ ïìÜ äá ôçò ÷åé -
ñïõñ ãé êÞò åí äï óêï ðé êÞò áß èïõ óáò.

• Óõì ìå ôï ÷Þ óôçí ðñï åã ÷åé ñç ôé êÞ ðñï å ôïé -
ìá óßá êáé ôç ìå ôåã ÷åé ñç ôé êÞ öñï íôß äá ôùí
áóèå íþí.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ðñï öï ñé êÝò Þ ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Åí äï óêï ðÞ óåéò ðå ðôé êïý συστήματος
×ñ. Ìáõ ñï ãéÜí íçò
Ιατρικές Åê äü óåéò ÂÞ ôá, ÁèÞ íá, 2008

ÄÉ ÄÁ ÓÊΩΝ
Êùí óôá íôß íïò Ìðßñ ìðáò (Áíáðë. Êá èç ãç ôÞò)

2. Åí äï óêï ðÞ óåéò Ðå ðôé êïý – Íï óç ëåõ ôé êÞ Åí äï óêï ðÞ óå ùí 
êáé Åí äï óêï ðé êÞò ×åé ñïõñ ãé êÞò (Å)

6f_6f.qxd  20/12/2018  3:43 μμ  Page 171



172

Ïäçãüò Óðïõäþí  2018-2019

ÓÊÏ ÐÏÓ
Η απόκτηση θεωρητικών και κλινικών γνώ-

σεων για την παροχή εξατομικευμένης φρο-
ντίδας, με τη μέθοδο της νοσηλευτικής διερ-
γασίας, σε ασθενείς με παθήσεις του  νεφρού.
Η νοσηλευτική φροντίδα θα αναλυθεί μέσα σε
ένα πλαίσιο, στο οποίο προτάσσονται οι νοση-
λευτικές διαγνώσεις και παρεμβάσεις, με έμ-
φαση στην αιτιολόγηση της κάθε παρέμβα-
σης. Οι φοιτητές θα καλλιεργήσουν την κριτι-
κή σκέψη και θα αναπτύξουν δεξιότητες λή-
ψης απόφασης στην κλινική πρακτική.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü - Θεωρητικό ìÝ ñïò

• Ανατομία, Φυσιολογία ουροποιητικού συ-
στήματος

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με Οξεία
Νεφρική Βλάβη

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με Χρό-
νια Νεφρική Νόσο

• Προετοιμασία ασθενών με νοσήματα του
νεφρού  για παρακλινικές εξετάσεις (αιμα-
τολογικές, ουρολογικές, απεικονιστικές,
βιοψία) 

• Βασικές αρχές αιμοκάθαρσης, τεχνικές, αγ-
γειακή προσπέλαση

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υπο-
βάλλονται σε Αιμοκάθαρση 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υπο-
βάλλονται σε Περιτοναϊκή Κάθαρση

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υπο-
βάλλονται σε Μεταμόσχευση Νεφρού

• Νοσηλευτική  φροντίδα παιδιών και εφή-
βων με νεφροπάθεια

• Διατροφή στη Νεφροπάθεια
• Κλινικά πρότυπα και νοσηλευτικοί στόχοι 
• Ψυχολογικά προβλήματα ασθενών με νε-

φρικά νοσήματα. Ποιότητα ζωής των ασθε-
νών  σε εξωνεφρική κάθαρση.

• Μελλοντικές τάσεις στη Νεφρολογική
Νοσηλευτική

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Ïé öïé ôç ôÝò èá áóêç èïýí óå åé äé êÝò íå öñï -
ëï ãé êÝò ìï íÜ äåò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò ή προφορικές åîå ôÜ óåéò

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íå öñï ëï ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ (Επίτομο)
Âá óé ëé êÞ ÌÜ ôæéïõ-Ìå ãá ðÜ íïõ
Äçì. Ëá ãüò, ÁèÞ íá, 2009

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Äåí õðÜñ ÷åé.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
Δήμητρα Παϊκοπούλου (ΕΔΙΠ)

3. Íå öñï ëï ãé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ (Å)
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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Óôï ìÜ èç ìá ðå ñé ãñÜ öå ôáé ôï èå ù ñç ôé êü

ðëáß óéï áíÜ ðôõ îçò ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò öñï -
íôß äáò óôçí êïé íü ôç ôá ðëç èõ óìéá êþí ïìÜ -
äùí ìå ðñï âëÞ ìá ôá õãåß áò. Äß äå ôáé ç äõ íá -
ôü ôç ôá óôïõò öïé ôç ôÝò íá êá ôá íï Þ óïõí ôç
óç ìá óßá áíß ÷íåõ óçò ôùí áíá ãêþí õãåß áò
ôïõ áôü ìïõ êáé ôçò ïé êï ãÝ íåé áò, êá èþò êáé
ôçò óç ìá óß áò ôïõ ïñ èïý ðñï ãñáì ìá ôé óìïý
êáé ðá ñï ÷Þò íï óç ëåõ ôé êÞò öñï íôß äáò ãéá
õðï äåéã ìá ôé êÞ êáé áðï ôå ëå óìá ôé êÞ áíôé ìå -
ôþ ðé óç óýí èå ôùí ðñï âëç ìÜ ôùí Êïé íï ôé êÞò
Íï óç ëåõ ôé êÞò, óôéò ìï íÜ äåò Âñá ÷åß áò Íï óç -
ëåß áò, óôéò Õðç ñå óß åò Êáô’ ïß êïí Íï óç ëåß áò
êá èþò êáé óôéò Õðç ñå óß åò ðá ñï ÷Þò Íï óç -
ëåõ ôé êÞò Öñï íôß äáò ÷ñï íß ùò ðá ó÷ü íôùí ìå
åé äé êÝò áíÜ ãêåò (êáñ äéáã ãåéá êÝò êáé áíá -
ðíåõ óôé êÝò ðá èÞ óåéò, óáê ÷á ñþ äç äéá âÞ ôç,
êáñ êß íï, Aids, ðñï âëÞ ìá ôá ôñß ôçò çëé êßáò,
ðñï âëÞ ìá ôá øõ ÷é êÞò õãåß áò).

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Èå ù ñç ôé êü ðëáß óéï áíÜ ðôõ îçò ôçò íï óç -
ëåõ ôé êÞò öñï íôß äáò óôçí êïé íü ôç ôá ðëç èõ -
óìéá êþí ïìÜ äùí ìå ðñï âëÞ ìá ôá õãåß áò.

• Åé äé êÝò áíÜ ãêåò õãåß áò ðëç èõ óìïý óôçí
êïé íü ôç ôá.

• Áíß ÷íåõ óç ôùí áíá ãêþí õãåß áò ôïõ áôü ìïõ
êáé ôçò ïé êï ãÝ íåé áò, êá èþò êáé ôçò óç ìá óß áò
ôïõ ïñ èïý ðñï ãñáì ìá ôé óìïý êáé ðá ñï ÷Þò
íï óç ëåõ ôé êÞò öñï íôß äáò ãéá õðï äåéã ìá ôé êÞ
êáé áðï ôå ëå óìá ôé êÞ áíôé ìå ôþ ðé óç óýí èå -
ôùí ðñï âëç ìÜ ôùí Êïé íï ôé êÞò Íï óç ëåõ ôé -
êÞò, óôéò ìï íÜ äåò Âñá ÷åß áò Íï óç ëåß áò, óôéò
Õðç ñå óß åò Êáô’ ïß êïí Íï óç ëåß áò êá èþò êáé

óôéò Õðç ñå óß åò Ðá ñï ÷Þò Íï óç ëåõ ôé êÞò
Öñï íôß äáò ×ñï íß ùò Ðá ó÷ü íôùí ìå Åé äé êÝò
ÁíÜ ãêåò. Óôå ëÝ ÷ù óç ôùí õðç ñå óéþí.

• Ñü ëïé êáé áñ ìï äéü ôç ôåò ôùí íï óç ëåõ ôþí.
H åðé êïé íù íßá óá íï óç ëåõ ôé êÞ ðá ñÝì âá óç
óôç öñï íôß äá ÷ñü íéùí áóèå íþí. 

• Êáô’ ïß êïí íï óç ëåßá.
• Ïé êï ãå íåéá êÞ íï óç ëåõ ôé êÞ.
• Ìå èï äï ëï ãß áò áãù ãÞò õãåß áò óå åé äé êÝò

ïìÜ äåò ðëç èõ óìïý ìå ðñï âëÞ ìá ôá áêï Þò,
üñá óçò êáé ðå ñéï ñé óìÝ íçò êé íç ôé êü ôç ôáò. 

• Õðå ñÞ ëé êåò ìå ðñï âëÞ ìá ôá õãåß áò óôçí
Êïé íü ôç ôá.

• ¢ôï ìá ìå êáñ äéáã ãåéá êÝò êáé áíá ðíåõ óôé -
êÝò ðá èÞ óåéò.

• ¢ôï ìá ìå óáê ÷á ñþ äç äéá âÞ ôç. 
• ¢ôï ìá ìå êáñ êß íï.
• ¢ôï ìá ìå Aids.
• ¢ôï ìá ìå ðñï âëÞ ìá ôá øõ ÷é êÞò õãåß áò.

Öñï íôé óôç ñéá êü - Κλινικό ìÝ ñïò

1. Ðá ñïõ óß á óç öñï íôé óôç ñéá êþí áóêÞ óå ùí
ìå ðñï âëÞ ìá ôá Êïé íï ôé êÞò Íï óç ëåõ ôé êÞò
êáé ôáõ ôü ÷ñï íç ÷ñÞ óç âé âëéï èÞ êçò ôçò
ó÷ï ëÞò. Äé äá êôé êÞ ìå èï äï ëï ãßá PBL (Pro -
blem Ba sic Le ar ning).

2. Άσκηση και Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας και
παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε πλη-
θυσμιακές ομάδες με προβλήματα υγείας.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
50% ôå ëé êÞò âáè ìï ëï ãß áò ìá èÞ ìá ôïò Åñ ãá óßá

áðü öñï íôé óôç ñéá êÞ Üóêç óç - Κλινική
άσκηση

50% ôå ëé êÞò âáè ìï ëï ãß áò ìá èÞ ìá ôïò áðü ôå -
ëé êÞ ãñá ðôÞ åîÝ ôá óç.

4. Êïé íï ôé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ ÉÉ (Å)
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ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êáô’ ïß êïí Íï óç ëåõ ôé êÞ Öñï íôß äá 
Á. Êá ëï êáé ñé íïý-Áíá ãíù óôï ðïý ëïõ, È. Áäá -

ìá êß äïõ
ΒΗΤΑ Ιατρικές Åê äü óåéò ΜΕΠΕ, ÁèÞ íá, 2014

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íï óç ëåõ ôé êÞ  ôçò Ïé êï ãÝ íåé áò
Á. Êá ëï êáé ñé íïý-Áíá ãíù óôï ðïý ëïõ, Ì. Áèá -

íá óï ðïý ëïõ-Âïõ äïý ñç
ΒΗΤΑ Éá ôñé êÝò Åê äü óåéò ΜΕΠΕ, ÁèÞ íá 2014

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓÁ
Áèç íÜ Êá ëï êáé ñé íïý (Êá èç ãÞ ôñéá)
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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Η απόκτηση θεωρητικών και κλινικών γνώ-

σεων για την παροχή εξατομικευμένης φροντί-
δας, με τη μέθοδο της νοσηλευτικής διεργα-
σίας, σε ενήλικες ασθενείς με οξέα ή χρόνια
καρδιολογικά νοσήματα. 

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Εκτίμηση ασθενών με καρδιολογικά προ-
βλήματα υγείας (νοσηλευτικό ιστορικό,
κλινική εξέταση, παρακλινικός έλεγχος)

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα (φυσιολογικό -
παθολογικό)

• Συνεχής αιμοδυναμική παρακολούθηση 
• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με:

- Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
- Καρδιακές αρρυθμίες
- Καρδιογενή καταπληξία
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Καρδιακό καθετηριασμό - αγγειοπλαστική
- Μόνιμο βηματοδότη - εμφυτεύσιμο 

απινιδιστή
- Καρδιοχειρουργική επέμβαση 
- Μεταμόσχευση καρδιάς

• Καρδιακή αποκατάσταση
• Αυτοφροντίδα και ανακουφιστική φροντίδα

ασθενών με καρδιολογικά προβλήματα

Êëé íé êü ìÝ ñïò
Κλινική άσκηση σε επιλεγμένες καρδιολο-

γικές κλινικές, καρδιολογικές και καρδιοχει-
ρουργικές μονάδες. Στο πλαίσιο της κλινικής
άσκησης ο φοιτητής θα συμμετέχει ενεργά
στη φροντίδα του ασθενή, υπό την εποπτεία
κλινικών εκπαιδευτών ή των υπεύθυνων νο-
σηλευτών του αντίστοιχου τμήματος.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò ή προφορικές åîå ôÜ óåéò

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íü óïé Êáñ äé Üò êáé Íï óç ëåõ ôé êÞ Öñï íôß äá.

Ïëé óôé êÞ ðñï óÝã ãé óç 
Çñþ Πανανουδάκη-Ìðñï êá ëÜ êç
Äçì. Ëá ãüò, ÁèÞ íá, 2014

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ

Äåí õðÜñ ÷åé

ÄÉ ÄÁ ÓÊΩΝ
Íé êü ëá ïò Öþ ôïò (Επίκ. Καθηγητής)
Ηρώ Μπροκαλάκη (Ομότιμη Καθηγήτρια)

5. Íï óç ëåõ ôé êÞ Êáñ äéáã ãåéá êþí Νοσημάτων (Å)
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ÓÊÏ ÐÏÓ 
Ç èå ù ñç ôé êÞ êáé ðñá êôé êÞ åê ðáß äåõ óç ôùí

öïé ôç ôþí óôç èå ñá ðåßá ìå Ïîõ ãü íï êÜ ôù áðü
éóï âá ñé êÝò êáé õðåñ âá ñé êÝò óõí èÞ êåò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Ðå ñß ïîõ ãü íïõ ãå íé êÜ. Öõ óé êï ÷ç ìé êÝò éäéü -
ôç ôåò ïîõ ãü íïõ êáé ôñü ðïé ðá ñá óêåõÞò
ôïõ. Óý óôá óç áôìï óöáé ñé êïý áÝ ñá, Öõ óé -
êïß íü ìïé ôùí áå ñß ùí.

• Öõ óéï ëï ãßá ôçò áíôáë ëá ãÞò ôùí áå ñß ùí
óôïí ðíåý ìï íá. Ìå ôá öï ñÜ ôïõ ïîõ ãü íïõ
óôï áß ìá êáé ôïõò éóôïýò.

• Âéï ëï ãé êÞ óç ìá óßá êáé êá ôá íÜ ëù óç ôïõ
Ïîõ ãü íïõ. Õðï îõ ãï íáé ìßá êáé õðï îßá.

• Ìïñ öÝò äéá èÝ óé ìïõ oîõ ãü íïõ - áðï èÞ êåõ -
óç - ìå ôá öï ñÜ - êá íü íåò áóöá ëåß áò. Óõ -
óêåõ Ýò ÷ï ñÞ ãç óçò ïîõ ãü íïõ óôï íï óï êï -
ìåßï êáé óôï óðß ôé.

• Åí äåß îåéò, áíôåí äåß îåéò êáé åðé ðëï êÝò ôçò
ïîåß áò êáé ÷ñü íéáò ïîõ ãï íï èå ñá ðåß áò.

• ÁÝ ñéá áß ìá ôïò- ôå ÷íé êÞ ëÞ øçò, óõ íÞ èç
óöÜë ìá ôá. Åñ ìç íåßá êáé áîéï ëü ãç óç ôùí
äé á ôá ñá ÷þí ôçò ïîõ ãü íù óçò êáé ôçò ïîå ï -
âá óé êÞò éóïñ ñï ðß áò. Ïîõ ìå ôñßá óöõã ìïý.

• Õðï îõ ãï íáé ìé êÞ áíá ðíåõ óôé êÞ áíå ðÜñ êåéá.
Êáñ äéï ãå íÝò êáé ìç êáñ äéï ãå íÝò ðíåõ ìï íé -
êü ïß äç ìá. 

• Áñ ÷Ýò Õðåñ âá ñé êÞò Ïîõ ãï íï èå ñá ðåß áò.
Éóôï ñé êÞ åîÝ ëé îç.

• Ðá èï öõ óéï ëï ãé êÞ äñÜ óç õðåñ âá ñé êïý Ï2.

• Åí äåß îåéò, áíôåí äåß îåéò êáé åðé ðëï êÝò õðåñ -
âá ñé êÞò ïîõ ãï íï èå ñá ðåß áò.

• Ìï íÜ äåò Õðåñ âá ñé êÞò. Ïîõ ãï íï èå ñá ðåß áò.
Ôý ðïé õðåñ âá ñé êþí èá ëÜ ìùí. 

• Ðñï äéá ãñá öÝò ëåé ôïõñ ãß áò êáé êá íü íåò
áóöá ëåß áò ôùí Ìï íÜ äùí Õðåñ âá ñé êÞò
Ïîõ ãï íï èå ñá ðåß áò.

• Ï ñü ëïò ôùí íï óç ëåõ ôþí óôçí ïîõ ãï íï -
èå ñá ðåßá. Ç óõì ìå ôï ÷Þ ôùí íï óç ëåõ ôþí
óôç öñï íôß äá ôùí ðñï âëç ìÜ ôùí ïîõ ãü íù -
óçò ãå íé êÜ.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Ç Üóêç óç ôùí öïé ôç ôþí èá ãß íå ôáé óôçí
Êëé íé êÞ Åíôá ôé êÞò Íï óç ëåß áò êáé óôï Åñ ãá óôÞ -
ñéï Ëåé ôïõñ ãé êïý ÅëÝã ÷ïõ Ðíåõ ìü íùí, Âñïã -
÷ï óêï ðÞ óå ùí êáé Õðåñ âá ñé êÞò Ïîõ ãï íï èå ñá -
ðåß áò Þ/êáé áë ëïý áí ôïý ôï êñé èåß óêü ðé ìï.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Éóï âá ñé êÞ êáé Õðåñ âá ñé êÞ Ïîõ ãï íï èå ñá ðåßá
Ã. Öéë íôß óçò, Ã. Ìðáë ôü ðïõ ëïò
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publichers LTD
ÁèÞ íá, 2005

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ïîõ ãï íï èå ñá ðåßá
S.K. Jindal, Ritesh Agarwal
επιμέλεια Γ. Φιλντίσης
Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εμπορική Εται-

ρεία Επιστημονικών Βιβλίων
Αθήνα, 2013

ÄÉ ÄÁ ÓΚΟΝΤΕΣ
Ãå þñ ãéïò Öéë íôß óçò (Êá èç ãç ôÞò)
Άννα Κορομπέλη (ΕΔΙΠ)

6. Ïîõ ãï íï èå ñá ðåßá (Å)
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ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Κύριος στόχος της πρακτικής άσκησης είναι

η ανάπτυξη και καλλιέργεια των κατάλληλων
δεξιοτήτων των φοιτητών για την εφαρμογή
των αρχών της Νοσηλευτικής επιστήμης στην
κλινική πρακτική.  Στο πλαίσιο της διεπιστημο-
νικής ομάδας  οι φοιτητές ασκούνται ώστε με-
τά την περάτωση των σπουδών τους να μπο-
ρούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη παροχής,
συντονισμού και διατήρησης της συνέχειας
της νοσηλευτικής φροντίδας.  

Ειδικότερα τα επιδιωκόμενα μαθησιακά α-
ποτελέσματα της πρακτικής κλινικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης που ο φοιτητής αναμέ-
νεται να είναι ικανός να επιδεικνύει ότι κατέχει
μετά την ολοκλήρωση της άσκησης συνοψίζο-
νται στα ακόλουθα:
• Να αξιολογεί να διαγιγνώσκει, να σχεδιάζει

και να παρέχει ανεξάρτητα προσωποκε-
ντρική ολοκληρωμένη νοσηλευτική φρο-
ντίδα, επικεντρωμένη στις θεραπευτικές ε-
κβάσεις φροντίδας υγείας.

• Να ενσωματώνει, να προωθεί και να εφαρ-
μόζει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές
βασικές αρχές της νοσηλευτικής και να
στηρίζει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις πά-
νω στην επιστημονική τεκμηρίωση και τους
διαθέσιμους πόρους.

• Να προωθεί και να σέβεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, υπό το
πρίσμα των οργανικών, ψυχολογικών πνευ-
ματικών και κοινωνικών αναγκών των ατό-
μων που παρέχει νοσηλευτική φροντίδα σε
όλα τα στάδια της ζωής. 

• Να λαμβάνει υπόψη του, τους διεθνείς κι
εθνικούς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας,

καθώς και τις επιπτώσεις της παροχής
φροντίδας υγείας, διασφαλίζοντας το δι-
καίωμα των ασθενών για ιδιωτικότητα και
εμπιστευτικότητα των δεδομένων υγείας
τους.

• Να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί απο-
τελεσματικά, να αλληλεπιδρά και να συ-
νεργάζεται αποτελεσματικά με τους ασθε-
νείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον
καθώς και όλα τα μέλη της ομάδας υγείας.

• Να συντονίζει ανεξάρτητα την φροντίδα
για ομάδες ασθενών και να εργάζεται διε-
πιστημονικά για την επίτευξη ασφαλούς
ποιοτικής φροντίδας  των ασθενών στην
πρόληψη θεραπεία αποκατάσταση και ανα-
κουφιστική φροντίδα. 

• Να προστατεύει ανεξάρτητα την υγεία και
την ευημερία των ατόμων, των οικογενει-
ών ή των ομάδων που φροντίζει, διασφα-
λίζοντας την ασφάλεια τους και την προώ-
θηση της αυτονομίας τους.

• Να προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής, τα
μέτρα πρόληψης και αυτοφροντίδας, ενι-
σχύοντας την ενδυνάμωση, προάγοντας
την υγεία και ενισχύοντας συμπεριφορές
και τη συμμόρφωση με τη θεραπεία

• Να εφαρμόζει δεξιότητες κριτικής σκέψης,
συστηματική προσέγγιση για την επίλυση
προβλημάτων και νοσηλευτική λήψη απο-
φάσεων στο  επαγγελματικό πλαίσιο παρο-
χής φροντίδας.

• Να αναγνωρίζει τα σημεία κλειδιά της ηγε-
σίας, τα οποία είναι απαραίτητα για το συ-
ντονισμό των ομάδων υγείας.

• Να συμμετέχει στη δημιουργία μηχανισμών
και διαδικασιών αξιολόγησης για τη συνεχή

Πρακτική Άσκηση (Å)
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βελτίωση της ποιότητας και συνέχειας της
νοσηλευτικής φροντίδας, λαμβάνοντας υ-
πόψη τις επιστημονικές, τεχνολογικές εξε-
λίξεις και ηθικές αρχές.

• Να ανταποκρίνεται έγκαιρα και κατάλληλα
σε απρόσμενες και ταχέως μεταβαλλόμε-
νες καταστάσεις

• Να εφαρμόζει αποτελεσματικές παρεμβά-
σεις σε καταστάσεις κρίσης που μπορούν
να διατηρήσουν τη ζωή και την ποιότητα
της ζωής.

• Nα αποδέχεται την ευθύνη για τις επαγ-
γελματικές του δραστηριότητες και να α-
ναγνωρίζει τα όρια του δικού του πεδίου
πρακτικής και δεξιοτήτων.

• Να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δια βί-
ου μάθηση και τη συνεχιζόμενη επαγγελ-
ματική ανάπτυξη.

• Να προωθεί και να διατηρεί θετική εικόνα
της Νοσηλευτικής.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στην  πρακτική άσκηση μπορούν να συμμε-

τέχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει
το 6ο  εξάμηνο ή το 8ο εξάμηνο αλλά δεν έ-
χουν ορκιστεί.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκη-

σης θα είναι δυο μήνες κατά τη διάρκεια των
θερινών διακοπών (Ιούλιος-Σεπτέμβριος).Το
ωράριο θα είναι πρωινό  (Δευτέρα- Παρα-
σκευή).

Η επιλογή των νοσοκομείων γίνεται σε συ-
νεργασία των φοιτητών και της υπεύθυνης
συντονισμού της πρακτικής άσκησης. Την ευ-
θύνη παρακολούθησης της πρακτικής άσκη-
σης αναλαμβάνει το γραφείο εκπαίδευσης της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής ο
φοιτητής παραδίδει έκθεση αποτίμησης της
πρακτικής άσκησης στον υπεύθυνο καθηγητή.
Η διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας
και η υπεύθυνη του μαθήματος επιβεβαιώ-
νουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Στο πτυχίο των φοιτητών που επιλέξουν
και πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση
χορηγείται συμπλήρωμα εκπαίδευσης.

ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇ
Ãñá ðôή εργασία pass/fail

ΔÉ ÄÁ ÓÊÏ ÍÔÅÓ
Συντονίστρια: Ελισάβετ Πατηράκη 
(Καθηγήτρια)
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