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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

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. ÄÉÏÉ ÊÇ ÓÇ ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÙÍ 
ÕÐÇ ÑÅ ÓÉÙÍ 2 1 3 26 13 39 78 5

2. ÊËÉ ÍÉ ÊÇ ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ 16 208 208 16

3. ÁÍÁ ÊÏÕ ÖÉ ÓÔÉ ÊÇ ÖÑÏ ÍÔÉ ÄÁ 2 1 26 13 39 3,5

4. ÍÏ ÌÏ ÈÅ ÓÉÁ & 
ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ÅÕ ÈÕ ÍÇ 2 26 26 3

351 27,5

ÊÁÔ' ÅÐÉ ËÏ ÃÇÍ ÕÐÏ ×ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ

1. ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÇ ÐÑÁ ÊÔÉ ÊÇ 
ÂÁ ÓÉ ÓÌÅ ÍÇ ÓÅ ÅÍ ÄÅÉ ÎÅÉÓ 1 1 13 13 26 2

2. ÍÏ ÓÇ ËÅÕ ÔÉ ÊÁ 
ÐÑÏ ÂËÇ ÌÁ ÔÁ ÐÁÉ ÄÉÙÍ 
ÌÅ ×ÑÏ ÍÉÁ ÍÏ ÓÇ ÌÁ ÔÁ 2 2 26 26 52 4

3. ÊÏÉ ÍÙ ÍÉ ÊÇ ØÕ ×ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ 2 26 26 3

4.ÅÐÅÉ ÃÏ ÍÔÏ ËÏ ÃÉÁ 2 2 26 26 52 4

5. ÐÁÉ ÄÉ ÊÁ ÁÔÕ ×Ç ÌÁ ÔÁ 
ÊÁÉ ÄÇ ËÇ ÔÇ ÑÉÁ ÓÅÉÓ 1 1 13 13 26 2

6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟ-
ΤΗΤΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 26 26 52 4

7. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 13 26 39 2,5

*ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Διάρκειας 2 μηνών από 17 - 30/9/2020 –
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ÓÊÏ ÐÏÓ 
Ç ðá ñï ÷Þ ãíþ óå ùí óôïõò öïé ôç ôÝò áíá -

öï ñé êÜ ìå ôéò ëåé ôïõñ ãß åò ôçò äéïß êç óçò êáé
óõ ãêå êñé ìÝ íá ôïõ ðñï ãñáì ìá ôé óìïý, ôçò ïñ -
ãÜ íù óçò, ôçò äéåý èõí óçò êáé ôçò áîéï ëü ãç -
óçò. ¸ì öá óç äß äå ôáé óôç äéá ÷åß ñé óç ôùí áí -
èñù ðß íùí ðü ñùí êáé óôçí áíÜ ðôõ îç ôïõ íï -
óç ëåõ ôé êïý ðñï óù ðé êïý.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Åé óá ãù ãÞ óôç èå ù ñßá ôçò äéïß êç óçò.
• Äéá äé êá óßá Ó÷å äéá óìïý.
• ÂÜ óåéò Ó÷å äéá óìïý.
• Óôå ëÝ ÷ù óç êáé ðñï ãñáì ìá ôé óìüò – Óõ óôÞ -

ìá ôá ôá îé íü ìç óçò áóèå íþí êáé ìï íôÝ ëá
óôå ëÝ ÷ù óçò.

• Êá ôÜñ ôé óç ðñïû ðï ëï ãé óìïý.
• Äéá äé êá óßá ëÞ øçò áðï öÜ óå ùí.
• Áîéï ëü ãç óç – Äéá äé êá óßá åëÝã ÷ïõ.
• Äéïß êç óç – Åé óá ãù ãÞ Áë ëá ãþí.
• Óõì ìå ôï ÷é êÞ Äéïß êç óç.
• Ðá ñá êß íç óç ðñï óù ðé êïý.
• Åðé êïé íù íßá ìÝ óá óôïí ïñ ãá íé óìü.
• Åðß ëõ óç óõ ãêñïý óå ùí.
• ÁíÜ ðôõ îç ðñï óù ðé êïý.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Ç Üóêç óç ôùí öïé ôç ôþí äé å îÜ ãå ôáé óå Íï -
óç ëåõ ôé êÝò Äéåõ èýí óåéò Íï óï êï ìåß ùí, Íï óç -
ëåõ ôé êÜ ÔìÞ ìá ôá/Êëé íé êÝò êáé Åé äé êÝò Ìï íÜ äåò
êáé ÔìÞ ìá ôá.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò åîå ôÜ óåéò 80%.
Ãñá ðôÞ åñ ãá óßá 20%.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Äéïß êç óç êáé Çãå óßá. Èå ù ñßá êáé Åöáñ ìï ãÞ

óôéò Íï óç ëåõ ôé êÝò Õðç ñå óß åò
Bes sie Marquis, Ca rol Huston
Åðé óôç ìï íé êÞ Åðé ìÝ ëåéá: Ä. Êáú ôå ëß äïõ, 

Ð. Ðñå æå ñÜ êïò
Éá ôñé êÝò Åê äü óåéò Ëá ãüò Äç ìÞ ôñéïò,
ÁèÞ íá, 6η έκδοση/2010

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ

Νοσηλευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Swansburg Russell C., Swansburg Richard J.
Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD,
1η έκδοση/2010

• 3ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ

Äéïß êç óç Íï óç ëåõ ôé êþí Õðç ñå óéþí
Áíá óôÜ óéïò Ìåñ êïý ñçò 
Åê äü ôçò: Ã. Ðá ñß êïò êáé ÓÉÁ Ε.Å.
ÁèÞ íá, 1η έκδοση/2008

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΥΣΑ
Δάφνη Καϊτελίδου (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Φροντιστήρια / Κλινική Άσκηση: 
Ο. Σίσκου (Ακαδημαϊκή υπότροφος)
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1. Äéïß êç óç Íï óç ëåõ ôé êþí Õðç ñå óéþí (Õ)

■ Yðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 
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ç’

ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÊÏ ÐÏÓ
Êý ñéïé óôü ÷ïé ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò åß íáé:
• Ï åìðëïõ ôé óìüò ôùí ãíþ óå ùí ðïõ Ý÷ïõí

Þäç áðï êôÞ óåé ïé öïé ôç ôÝò êá ôÜ ôç äéÜñ êåéá
ôùí óðïõ äþí ôïõò, åö’ üóïí ôïõò äß íå ôáé ç
äõ íá ôü ôç ôá ãéá ôéò åöáñ ìü óïõí óôçí êá èç -
ìå ñé íÞ íï óç ëåõ ôé êÞ ðñá êôé êÞ.

• Ç åîïé êåß ù óç ôùí öïé ôç ôþí ìå ôïí êëé íé êü
÷þ ñï êáé ìå åñ ãá óß åò ó÷å ôé êÝò ìå ôéò óðïõ -
äÝò êáé ôá åí äéá öÝ ñï íôá ôïõò þóôå íá
åíôá ÷èïýí åõ êï ëü ôå ñá óôï óý óôç ìá ðá ñï -
÷Þò öñï íôß äùí õãåß áò.

Åðé ðëÝ ïí ç êëé íé êÞ Üóêç óç ôùí öïé ôç ôþí óôï -
÷åý åé óôá áêü ëïõ èá:
• Íá áíá ðôý îïõí äå îéü ôç ôåò óôç öñï íôß äá

áôü ìùí, ïé êï ãå íåéþí, ïìÜ äùí, åöáñ ìü æï -
íôáò ôéò áñ ÷Ýò ôçò ðñü ëç øçò, ôçò èå ñá ðåß -
áò êáé ôçò áðï êá ôÜ óôá óçò.

• Íá áíá ãíù ñß óïõí ôïõò ñü ëïõò êáé ôéò åõ -
èý íåò ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò óôçí ðñÜ îç, óôïõò
êëé íé êïýò ÷þ ñïõò ðá ñï ÷Þò öñï íôß äáò õãåß -
áò.

• Íá óõí äÝ óïõí ôéò èå ù ñç ôé êÝò ãíþ óåéò, ðïõ
Ý÷ïõí áðï êï ìß óåé ìÝ ÷ñé óôéã ìÞò, ìå ôçí
ðñá êôé êÞ, ãéá ôï ó÷å äéá óìü êáé ôçí áîéï ëü -
ãç óç ôùí óôñá ôç ãé êþí ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò
öñï íôß äáò, ìå óôü ÷ï ôçí éêá íï ðïß ç óç ôùí
áíá ãêþí ôùí áóèå íþí óå üëá ôá óôÜ äéá
ôçò æù Þò ôïõò.

• Íá ÷ñç óé ìï ðïéÞ óïõí ôéò áñ ÷Ýò íï óç ëåõ ôé -
êÞò áîéï ëü ãç óçò ðñï êåé ìÝ íïõ íá ðñïó äéï -
ñß óïõí ôéò áíÜ ãêåò ôùí áóèå íþí êáé ôùí ïé -
êï ãå íåéþí ôïõò ùò âÜ óç ãéá ôçí åöáñ ìï ãÞ
ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò äé åñ ãá óß áò óôç öñï íôß äá
ôçò õãåß áò.

• Íá åöáñ ìü óïõí ôéò äå îéü ôç ôåò áíÜ ëç øçò
åõ èý íçò êáé äç ìéïõñ ãé êÞò óêÝ øçò, êáé ëÞ -
øçò êëé íé êþí áðï öÜ óå ùí óôï ó÷å äéá óìü êáé
óõ íôï íé óìü óýí èå ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò öñï íôß -
äáò, åí óù ìá ôþ íï íôáò ôéò áñ ÷Ýò äéïß êç óçò.

• Íá åöáñ ìü óïõí ôéò áñ ÷Ýò çèé êÞò êáé äå ï -
íôï ëï ãß áò óôç íï óç ëåõ ôé êÞ ðñá êôé êÞ üóïí
áöï ñÜ óå äé á öï ñå ôé êÝò êïé íù íé êÝò, ðï ëé ôé -
óìé êÝò êáé ïé êï íï ìé êÝò ïìÜ äåò

• Íá áíá ãíù ñß óïõí êáé íá áíá ëý óïõí èÝ ìá ôá
ðñï ãñáì ìá ôé óìïý êáé ðï ëé ôé êÞò õãåß áò ðïõ
åðç ñå Ü æïõí ôç íï óç ëåõ ôé êÞ ðñÜ îç óôéò
õðç ñå óß åò õãåß áò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ & ÊÁ ÔÁ ÍÏ ÌÇ 
Ç óõ íï ëé êÞ äéÜñ êåéá ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò

èá åß íáé 6 åâäï ìÜ äåò, ãéá 8 þñåò êÜ èå çìÝ ñá,
áðü Äåõ ôÝ ñá Ýùò ÐÝ ìðôç, ðñï êåé ìÝ íïõ íá
óõ ìðëç ñù èïýí ïé 208 þñåò ðïõ áðáé ôïý íôáé
ãéá ôçí ïëï êëÞ ñù óÞ ôçò, óýì öù íá ìå ôï
ðñü ãñáì ìá óðïõ äþí.

Ôéò çìÝ ñåò ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò (4 çìÝ -
ñåò/åâäï ìÜ äá), êá ôÜ ôç äéÜñ êåéá üëïõ ôïõ
ðñï ç ãïý ìå íïõ ÷ñï íé êïý äéá óôÞ ìá ôïò ôùí Ýîé
åâäï ìÜ äùí, äå èá ãß íå ôáé ðá ñÜë ëç ëá êÜ ðïéï
Üë ëï èå ù ñç ôé êü Þ åñ ãá óôç ñéá êü ìÜ èç ìá. Ïé
èå ù ñç ôé êÝò þñåò ôùí Üë ëùí äýï õðï ÷ñå ù ôé -
êþí ìá èÞ ìá ôùí (Äéïß êç óç Íïó. Õðç ñå óéþí êáé
Øõ ÷éá ôñé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ), êá èþò êáé êÜ ðïéùí
êáô’ åðé ëï ãÞí õðï ÷ñå ù ôé êþí ìá èç ìÜ ôùí, èá
äé äÜ óêï íôáé êáè’ üëç ôç äéÜñ êåéá ôïõ åîá ìÞ -
íïõ, ôçí ìßá çìÝ ñá ôçí åâäï ìÜ äá, êá ôÜ ôçí
ïðïßá äåí èá áóêïý íôáé ïé öïé ôç ôÝò óôï Íï -
óï êï ìåßï. Ç áðáé ôïý ìå íç óý æåõ îç ôçò ðñá êôé -
êÞò ìå ôç èå ù ñßá óôá  åí ëü ãù ìá èÞ ìá ôá, èá
åðé ôå ëåß ôáé, êáè’ üëï áõ ôü ôï ÷ñï íé êü äéÜ óôç -

2. Êëé íé êÞ Íï óç ëåõ ôé êÞ (Õ)
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ìá, ìÝ óù ôùí åðé âëå ðü íôùí êá èç ãç ôþí, ìå
ôïõò ïðïß ïõò ïé öïé ôç ôÝò èá ìðï ñïýí íá óõ -
æç ôïýí êáé íá áíá ëý ïõí ôéò êëé íé êÝò ôïõò
åìðåé ñß åò, íá ëý íïõí ðé èá íÝò áðï ñß åò ðïõ
ôïõò Ý÷ïõí äç ìéïõñ ãç èåß êáé íá áíôé ìå ôù ðß -
æïõí ðñï âëÞ ìá ôá. 

Ç äé äá óêá ëßá üëùí ôùí õðü ëïé ðùí ìá èç -
ìÜ ôùí ôïõ 8ïõ åîá ìÞ íïõ (ôùí êáô’ åðé ëï ãÞí
õðï ÷ñå ù ôé êþí êáé ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò ôùí
õðï ÷ñå ù ôé êþí), èá ðñáã ìá ôï ðïé ç èåß êá ôÜ ôç
äéÜñ êåéá ôùí 7 ðñþ ôùí åâäï ìÜ äùí ôïõ åá ñé -
íïý åîá ìÞ íïõ, äç ëá äÞ ðñéí ôçí Ýíáñ îç ôçò
êëé íé êÞò Üóêç óçò ôùí 6 åâäï ìÜ äùí. 

Åý ëï ãï ÷ñï íé êü äéÜ óôç ìá ðñéí ôçí Ýíáñ îç
ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò èá áíáñ ôç èåß êá ôÜ ëï ãïò
ìå åðé ëåã ìÝ íá Íï óï êï ìåßá êáé ìå óõ ãêå êñé ìÝ -
íá ÔìÞ ìá ôá ôïõ Ðá èï ëï ãé êïý êáé ×åé ñïõñ ãé -
êïý ôï ìÝá ôá ïðïßá ïé óõ íôï íé óôÝò èá Ý÷ïõí
ðñï å ðé ëÝ îåé þò êá ôáë ëç ëü ôå ñá ãéá ôïõò óêï -
ðïýò ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò. Ï áñéè ìüò ôùí èÝ -
óå ùí óå êÜ èå Íï óï êï ìåßï êáé ÔìÞ ìá èá åß íáé
ðå ñéï ñé óìÝ íïò êáé ïé öïé ôç ôÝò èá äç ëþ íïõí
ôï ÷þ ñï äé å îá ãù ãÞò ôçò êëé íé êÞò ôïõò Üóêç -
óçò, Ýãêáé ñá óå ðñï êá èï ñé óìÝ íç ÷ñï íé êÞ ðå -
ñßï äï, ìå âÜ óç ôçí ðñï ôß ìç óÞ ôïõò êáé ìå óåé -
ñÜ ðñï ôå ñáéü ôç ôáò. 

Ôï óý íï ëï ôùí öïé ôç ôþí ôïõ 8ïõ åîá ìÞ -
íïõ èá ìïé ñá óèåß óå ôü óåò ïìÜ äåò üóá åß íáé
êáé ôá ìÝ ëç ÄÅÐ – Íï óç ëåõ ôÝò ôïõ Ðá èï ëï ãé -
êïý êáé ×åé ñïõñ ãé êïý ôï ìÝá. ÊÜ èå ìÝ ëïò ÄÅÐ
èá åß íáé åðé âëÝ ðùí êá èç ãç ôÞò ãéá ìßá ïìÜ äá
öïé ôç ôþí. Ïé åðé âëÝ ðï íôåò êá èç ãç ôÝò èá óõ -
íôï íß æïõí ôçí êëé íé êÞ Üóêç óç êáé èá åß íáé
õðåý èõ íïé ãéá ôçí ôå ëé êÞ áîéï ëü ãç óç ôùí öïé -
ôç ôþí ôçò ïìÜ äáò ôïõò. Ëü ãù ôïõ üôé ìÝ ñïò

ôçò êëé íé êÞò Üóêç óçò ôùí öïé ôç ôþí èá ðñÝ ðåé
íá ðå ñé ëáì âÜ íåé êáé ôç öõ óé êÞ åîÝ ôá óç ôïõ
áóèå íÞ, ôá ìÝ ëç ÄÅÐ-Êëé íé êïß Éá ôñïß ôïõ Ðá -
èï ëï ãé êïý êáé ×åé ñïõñ ãé êïý Ôï ìÝá èá óõì ìå -
ôÝ ÷ïõí óôçí êëé íé êÞ Üóêç óç ìÝ óù ôïõ óõ íôï -
íé óìïý êëé íé êþí åê ðáé äåõ ôþí éá ôñþí, ðïõ èá
áóêÞ óïõí ôïõò öïé ôç ôÝò óôï ðå äßï áõ ôü. 

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ïé öïé ôç ôÝò óôï óý íï ëü ôïõò èá ðá ñá äß äïõí
óôïí åðé âëÝ ðï íôá êá èç ãç ôÞ ôïõò, ãñá ðôÞ åñ -
ãá óßá (çìå ñï ëü ãéï êëé íé êÞò ðñá êôé êÞò) ãéá ôç
óõã ãñá öÞ ôçò ïðïß áò èá äß äï íôáé áíá ëõ ôé êÝò
ïäç ãß åò ùò ðñïò ôï ðå ñéå ÷ü ìå íï. Ç åñ ãá óßá
áõ ôÞ äåí èá åß íáé ìéá áðëÞ áíá öï ñÜ ôùí åñ -
ãá óé þí ðïõ åðé ôÝ ëå óáí, áë ëÜ èá áðáé ôåß ôçí
êñé ôé êÞ áíÜ ëõ óç ôùí êëé íé êþí åìðåé ñé þí ôïõò,
ìå âé âëéï ãñá öé êÞ ôåê ìç ñß ù óç. Ðá ñÜë ëç ëá èá
ðá ñá äß äïõí Ýíôõ ðï áîéï ëü ãç óçò-âáè ìï ëü ãç -
óçò áðü ôïõò êëé íé êïýò åê ðáé äåõ ôÝò Þ ðñï ú -
óôÜ ìå íïõò ôùí áíôß óôïé ÷ùí ôìç ìÜ ôùí ðïõ
áóêÞ èç êáí (Ðá èï ëï ãé êïý êáé ×åé ñïõñ ãé êïý Ôï -
ìÝá). Óôï Ýíôõ ðï èá êá ôá ãñÜ öï íôáé ïé åñ ãá óß -
åò ôéò ïðïß åò äéåê ðå ñáß ù óå ï öïé ôç ôÞò êáé èá
ãß íå ôáé áîéï ëü ãç óç ìå âÜ óç ìéá êëß ìá êá (Üñé -
óôïò, ðï ëý êá ëüò, êá ëüò, ìÝ ôñéïò, áäéÜ öï -
ñïò). ÅÜí ï åê ðáé äåõ ôÞò ôï åðé èõ ìåß ìðï ñåß
íá ãñÜ öåé êáé êÜ ðïéá ó÷ü ëéá ãéá ôï öïé ôç ôÞ
ðïõ Üóêç óå. Ôï Ýíôõ ðï èá ðá ñá äß äå ôáé óå
óöñá ãé óìÝ íï åðß óç ìï öÜ êå ëï êáé ï öïé ôç ôÞò
äåí èá ãíù ñß æåé ôï ðå ñéå ÷ü ìå íï ôçò áîéï ëü ãç -
óçò. Ç áîéï ëü ãç óç ôùí êëé íé êþí åê ðáé äåõ ôþí
èá óõ íõ ðï ëï ãß æå ôáé óôçí ôå ëé êÞ áîéï ëü ãç óç
ôïõ öïé ôç ôÞ.
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ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êÞò

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ç Íï óç ëåõ ôé êÞ óôçí Êëé íé êÞ ÐñÜ îç (Επίτομο)
Ber man, Sny der, Jackson
Åðé ìÝ ëåéá: Çñþ Ìðñï êá ëÜ êç
Åê äü ôçò: Äçì. Ëá ãüò
ÁèÞ íá, 6η έκδοση/2010

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êëé íé êÝò Äå îéü ôç ôåò óôçí Ðáé äéá ôñé êÞ Íï óç -

ëåõ ôé êÞ
Bindler-Ball
Åðé ìÝ ëåéá: Âá óé ëé êÞ ÌÜ ôæéïõ
Åê äü ôçò: Ëá ãüò Äç ìÞ ôñéïò,
ÁèÞ íá, 4η έκδοση/2009

Συντονιστής μαθήματος:
Νικόλαος Φώτος (Επίκ. Καθηγητής)

Επιβλέποντες:
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα Καθηγήτρια,
Θεοδοσοπούλου Ελένη Καθηγήτρια, 
Κωνσταντίνου Ευάγγελος Καθηγητής, 
Μάτζιου Βασιλική Καθηγήτρια, 
Πατηράκη Ελισάβετ Καθηγήτρια, 
Σουρτζή Παναγιώτα Καθηγήτρια, 
Μπροκαλάκη Ηρώ Ομότιμη Καθηγήτρια, 
Καϊτελίδου Δάφνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Κατσούλας Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Κούκια Ευμορφία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Βελονάκη Βενετία - Σοφία Επίκουρη 

Καθηγήτρια, 
Κατσαραγάκης Στυλιανός Επίκουρος 

Καθηγητής, 
Φώτος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής,  
Βουζάβαλη Φωτεινή Ε.ΔΙ.Π, 
Καλαφάτη Μαρία Ε.ΔΙ.Π, 
Κορομπέλη Άννα Ε.ΔΙ.Π, 
Παϊκοπούλου Δήμητρα Ε.ΔΙ.Π.

Κλινική Άσκηση:
Κλινικοί Νοσηλευτές Νοσηλευτικών Τμημά-
των Νοσοκομείων
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Η καλλιέργεια των απαραίτητων γνώσεων,

δεξιοτήτων και πεποιθήσεων των φοιτητών
ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν ολοκληρω-
μένη νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς – οι-
κογενειακό περιβάλλον, που βρίσκονται στο
τελικό στάδιο της ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δί-
νεται στην ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας
με τη διεπιστημονική ομάδα, κάθε ασθενή- οι-
κογένεια και τους εθελοντές, για την αξιολό-
γηση και κάλυψη των οργανικών ψυχοκοινωνι-
κών και πνευματικών αναγκών σε ποικίλες υ-
πηρεσίες παροχής ανακουφιστικής φροντίδας.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ 
Διδακτικό μέρος
• Παρελθόν, παρόν και προοπτική του Διε-

θνούς Κινήματος της Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας (Ιστορική εξέλιξη, Διεπιστημονική
Ολιστική Προσέγγιση ασθενούς / οικογένει-
ας, Μονάδες Παροχής).

• Η Eπιστήμη και η Τέχνη της Ανακουφιστικής
Φροντίδας. Συνεργατικά πρωτόκολλα φρο-
ντίδας. Προκλήσεις για τους εκπαιδευόμε-
νους  

• Γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες των νοση-
λευτών/τριών για την παροχή Ανακουφι-
στικής Φροντίδας.

• Ανακουφιστική φροντίδα για ασθενείς με
μη κακοήθη νοσήματα

• Πρώτη νοσηλευτική εμπειρία με τον ασθε-
νή που πεθαίνει.

• Θεραπευτική νοσηλευτική επικοινωνία με

φροντίδα και συμπόνια σε ασθενή- οικογέ-
νεια.

• Ο πόνος και το αίσθημα του υποφέρειν
στην κλινική πρακτική.

• Αξιολόγηση και νοσηλευτική θεραπευτική
αντιμετώπιση ασθενούς που πονά.

• Αρχές αξιολόγησης και νοσηλευτική θερα-
πευτική αντιμετώπισης ασθενών με άλλα
συμπτώματα εκτός του πόνου( ναυτία, έ-
μετος, δυσκοιλιότητα., κόπωση, δύσπνοια,
άγχος κατάθλιψη)

• Αρχές αξιολόγησης και αντιμετώπισης ψυ-
χοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών
αρρώστου – οικογένειας.

• Αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων .
• Λήψη δύσκολων κλινικών αποφάσεων. Ηθι-

κά διλήμματα.
• Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα 
• Πολυπολιτισμικές ανάγκες στο τέλος της

ζωής
• Νοσηλευτικές παρεμβάσεις άνεσης στην

κλίνη του ασθενούς
• Προτεραιότητες φροντίδας τις τελευταίες

ημέρες της ζωής 
• Θρήνος και πένθος στην ανακουφιστική

φροντίδα -Υποστήριξη φροντιστών.

Κλινικό μέρος
Στόχος της κλινικής άσκησης είναι η ευαι-

σθητοποίηση των φοιτητών από την επίσκεψη
και επικοινωνία με τους εξειδικευμένους χώ-
ρους παροχής ανακουφιστικής φροντίδας.  

3. Áíá êïõ öé óôé êÞ Öñï íôß äá (Õ)

Ïäçãüò Óðïõäþí 2020-2021
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ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò

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

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Θεμελιώδεις διαστάσεις της Ανακουφιστικής
Φροντίδας στη Νοσηλευτική. Τεκμηριωμένη
γνώση και πρακτική για εκπαιδευόμενους
Robert Becker
Επιμέλεια: Ελισάβετ Πατηράκη-Κουρμπάνη &
Στυλιανός Κατσαραγάκης
Εκδότης: BrokenHill Publishers LTD, 2018

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Aνακουφιστική Νοσηλευτική:εξασφαλίζοντας
ελπίδα και ποιότητα ζωής 
Shaun Kihghorn,Richard Gamlin 
Επιμέλεια:  Ελένη Θεοδοσοπούλου-Ευθυμίου.
Εκδόσεις Βήτα, 2004

ÄÉ ÄÁ ÓÊOΝΤΕΣ
Ελισάβετ Πατηράκη (Καθηγήτρια)
Δανάη Παπαδάτου (Καθηγήτρια)
Στυλιανός Κατσαραγάκης (Επίκουρος 

Καθηγητής)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να πα-

ρουσιάσει βασικά στοιχεία νομοθεσίας που σχε-
τίζονται με τα επαγγέλματα υγείας και ειδικότε-
ρα αυτό του νοσηλευτή. Έμφαση θα δοθεί
στον ορισμό εννοιών όπως η νοσηλευτική ευ-
θύνη, το επαγγελματικό απόρρητο και τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών. Σκο-
πός είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπο-
ρούν να αναζητούν και να κατανοούν τους κα-
νόνες δικαίου που έχουν εφαρμογή σε κάθε
περίπτωση. Μέσα από τη συζήτηση υποθετι-
κών σεναρίων οι φοιτητές θα καλούνται να α-
ναζητήσουν και να σχολιάσουν την ισχύουσα
νομοθεσία και νομολογία. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Εισαγωγή – Δίκαιο – Πηγές
• Σχέση ασθενή νοσηλευτή - Δικαιώματα α-

σθενών
• Πλαίσιο άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλ-

ματος - Επαγγελματικά δικαιώματα
• Ενημέρωση, συναίνεση ασθενούς
• Επιβολή μέτρων
• Απόρρητο - Προστασία προσωπικών δεδο-

μένων
• Νοσηλευτική Ευθύνη
• Ο Νοσηλευτής στο δικαστήριο – Συνηγορία

– Δικανική Νοσηλευτική
• Τέλος ζωής (ο ρόλος του νοσηλευτή)
• Μεταμοσχεύσεις

• Έναρξη ζωής – Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή – Τεχνητή διακοπή κύησης

• Έρευνα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο
φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να:
• αναζητά τη νομοθεσία για τα θέματα που

τον ενδιαφέρουν
• αναγνωρίζει τις πηγές δικαίου και να εκτιμά

ποιός κανόνας δικαίου εφαρμόζει σε κάθε
περίπτωση

• κατανοεί τις βασικές αρχές του δικαίου της
υγείας

• κατανοεί τη σχέση δικαίου υγείας και ηθι-
κής στο χώρο της υγείας

• αξιολογεί πως θα πρέπει να ενεργεί σε κά-
θε περίπτωση στα πλαίσια των καθηκό-
ντων του

• αναγνωρίζει πως πρέπει να ενεργεί ώστε
να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των α-
σθενών 

• αναγνωρίζει τα αντικρουόμενα συμφέρο-
ντα ή τις αντικρουόμενες ηθικές αξίες στα
πλαίσια λήψης μιας απόφασης και να απο-
φασίζει σύμφωνα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο, με σεβασμό προς όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη

• αναγνωρίζει τα διαφορετικά ήδη νοσηλευ-
τικής ευθύνης και να ενεργεί κατάλληλα

• λειτουργεί ως συνήγορος των ασθενών 
• διαχειριστεί κατάλληλα μια περίπτωση παι-

δικής κακοποίησης

4. Íï ìï èå óßá & Íï óç ëåõ ôé êÞ Åõ èý íç (Υ)



• γνωρίζει και να μπορεί να κρίνει τη βασική
νομοθεσία που εφαρμόζει σε ειδικά θέμα-
τα που σχετίζονται με το επάγγελμα του
νοσηλευτή, όπως οι μεταμοσχεύσεις  

• σχεδιάσει και υλοποιήσει μια έρευνα σύμ-
φωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Διάλεξη
• Συζήτηση περιπτώσεων – υποθετικών σε-

ναρίων
• Γραπτή εργασία

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτές εξετάσεις ή γραπτή εργασία

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Δικανική Ψυχιατρική
Γ. Αλεβιζόπουλος
Εκδότης: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου

Α.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Β.
Αθήνα, 2η έκδοση 2015

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ιατρικό δίκαιο, Στοιχεία Βιοηθικής
Ψαρούλης Δ., Βούλτσος Π.
Εκδότης: University Studio Press- Ανώνυμος

Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκδόσεων
Θεσσαλονίκη 1η έκδοση 2010

ÄÉ ÄÁ ÓÊOΥΣΑ
Βενετία – Σοφία Βελονάκη (Επίκουρη 

Καθηγήτρια)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé ç áðü êôç óç

èå ù ñç ôé êþí êáé ðñá êôé êþí ãíþ óå ùí ðïõ èá
åðé ôñÝ øïõí óôïí ìåë ëï íôé êü íï óç ëåõ ôÞ íá
óõ ãêå íôñþ óåé, íá áîéï ëï ãÞ óåé êáé íá åöáñ -
ìü óåé åñåõ íç ôé êÜ êáé Üë ëá ôåê ìç ñéù ìÝ íá
äå äï ìÝ íá ìå óôü ÷ï ôç âåë ôß ù óç ôçò ðïéü ôç -
ôáò, ôçí éó÷õ ñï ðïß ç óç ôçò åðé óôç ìï íé êÞò
âÜ óçò ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò êáé ôçí ðñï á ãù ãÞ
ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò èå ù ñß áò êáé Ýñåõ íáò.
Éäéáß ôå ñç Ýì öá óç äß íå ôáé óôçí êñé ôé êÞ áîéï -
ëü ãç óç ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò ðñá êôé êÞò êáé ôùí
äå äï ìÝ íùí, êá èþò êáé óôéò óôñá ôç ãé êÝò
åöáñ ìï ãÞò ôùí ôåê ìç ñéù ìÝ íùí äå äï ìÝ íùí
óôçí ðñÜ îç.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Åé óá ãù ãÞ óôçí ôåê ìç ñéù ìÝ íç íï óç ëåõ ôé êÞ
ðñá êôé êÞ. Êëé íé êÞ áðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá êáé
åöáñ ìï ãÞ ôåê ìç ñéù ìÝ íùí äå äï ìÝ íùí.
ÏöÝ ëç ôåê ìç ñéù ìÝ íçò ðñá êôé êÞò.

• Ðå ñéï ñé óìïß êáé êßí äõ íïé ôåê ìç ñéù ìÝ íçò
íï óç ëåõ ôé êÞò ðñá êôé êÞò.

• Ðï óï ôé êÜ êáé ðïéï ôé êÜ åñåõ íç ôé êÜ äå äï ìÝ -
íá óôçí ôåê ìç ñéù ìÝ íç íï óç ëåõ ôé êÞ ðñá -
êôé êÞ.

• Áñ ÷Ýò êáé éäéáé ôå ñü ôç ôåò äé á öï ñå ôé êþí
åñåõ íç ôé êþí ðñï óåã ãß óå ùí óôç Íï óç ëåõ -
ôé êÞ. Åðé óôç ìï íé êü ðá ñÜ äåéã ìá êáé åöáñ -
ìï ãÞ åñåõ íç ôé êþí äå äï ìÝ íùí.

• Êñé ôé êÞ áîéï ëü ãç óç åñåõ íç ôé êþí äå äï ìÝ -

íùí. Åñ ãá ëåßá, êñé ôÞ ñéá êáé ìÝ èï äïé áîéï -
ëü ãç óçò åñåõ íç ôé êþí äå äï ìÝ íùí.

• Ï ñü ëïò ôçò èå ù ñß áò óôçí ôåê ìç ñéù ìÝ íç
íï óç ëåõ ôé êÞ ðñá êôé êÞ. Êñé ôÞ ñéá êáé ìÝ èï -
äïé áîéï ëü ãç óçò èå ù ñç ôé êþí ìï íôÝ ëùí.

• Åöáñ ìï ãÞ ôåê ìç ñéù ìÝ íùí äå äï ìÝ íùí
óôçí ðñÜ îç. Ðñï âëÞ ìá ôá, åìðü äéá êáé
óôñá ôç ãé êÝò.

• Åñåõ íç ôé êÜ äå äï ìÝ íá êáé áíÜ ðôõ îç êëé íé -
êþí äå îéï ôÞ ôùí, ëÞ øç êëé íé êþí áðï öÜ óå -
ùí êáé åðß ëõ óç êëé íé êþí ðñï âëç ìÜ ôùí.

• Áíá êëá óôé êÞ äé åñ ãá óßá êáé ôåê ìç ñéù ìÝ íç
íï óç ëåõ ôé êÞ ðñá êôé êÞ. 

• Äéá ìüñ öù óç êëé íé êþí ïäç ãé þí êáé ðñù ôï -
êüë ëùí.

• Ôåê ìç ñéù ìÝ íá äå äï ìÝ íá óôçí åöáñ ìï ãÞ
íï óç ëåõ ôé êÞò äé åñ ãá óß áò. Ïëï êëç ñù ìÝ íïé
áë ãü ñéè ìïé íï óç ëåõ ôé êÞò öñï íôß äáò

• Åöáñ ìï ãÞ ôåê ìç ñéù ìÝ íçò ðñá êôé êÞò êáé
êëé íé êÞ ìÜ èç óç. Íï óç ëåõ ôé êÞ äéïß êç óç êáé
åöáñ ìï ãÞ ôåê ìç ñéù ìÝ íçò íï óç ëåõ ôé êÞò
ðñá êôé êÞò.

• Åðß äñá óç ôåê ìç ñéù ìÝ íçò íï óç ëåõ ôé êÞò
ðñá êôé êÞò óôçí áíÜ ðôõ îç íï óç ëåõ ôé êÞò
èå ù ñß áò, êáé óå èÝ ìá ôá åðáã ãåë ìá ôé êÞò
Üóêç óçò ôçò íï óç ëåõ ôé êÞò.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Ïé öïé ôç ôÝò áóêïý íôáé óå êëé íé êïýò ÷þ ñïõò
áíÜ ïìÜ äåò  óôçí êñé ôé êÞ áîéï ëü ãç óç ôçò íï -
óç ëåõ ôé êÞò ðñá êôé êÞò êáé óôçí áíá êëá óôé êÞ äé -
åñ ãá óßá êáé ôç ñïýí êëé íé êü çìå ñï ëü ãéï.

1. Íï óç ëåõ ôé êÞ Ðñá êôé êÞ Âá óé óìÝ íç óå Åí äåß îåéò (Å)

■ Êáô’ åðé ëï ãÞí õðï ÷ñå ù ôé êÜ ìá èÞ ìá ôá 
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Eñ ãá óôç ñéá êü ìÝ ñïò

Ïé öïé ôç ôÝò áóêïý íôáé óôçí áíá æÞ ôç óç êáé
áîéï ëü ãç óç äå äï ìÝ íùí ðïõ åíôï ðß æï íôáé óå
äéå èíåßò âÜ óåéò äå äï ìÝ íùí (MED LI NE, PubMed,
Ci nahl, Cochra ne Li bra ry).

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò ή προφορικές åîå ôÜ óåéò: 80% ôçò ôå -

ëé êÞò âáè ìï ëï ãß áò.
Êëé íé êü Çìå ñï ëü ãéï/óõì ìå ôï ÷Þ óôï åñ ãá óôÞ -

ñéï: 20% ôçò ôå ëé êÞò âáè ìï ëï ãß áò.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ

• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις
DiCenso A., Guyatt G., Ciliska D.
Åê äü ôçò: Βroken Hill Publishers LTD
ÁèÞ íá, 1η έκδοση/2015

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Δεν υπάρχει.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓΑ
Ìá ñßá Êá ëá öÜ ôç (ΕΔΙΠ)

ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò



212

ÓÊÏ ÐÏÓ
Ç ðá ñï ÷Þ åîåé äé êåõ ìÝ íùí ãíþ óå ùí ãéá ôçí

êá ôá íü ç óç ôùí éäéáé ôå ñï ôÞ ôùí ôçò öñï íôß äáò
óôá ðáé äéÜ ìå ÷ñü íéá íï óÞ ìá ôá.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

•  Αρχές στη Φροντίδα Παιδιών με Χρόνια Νο-
σήματα

•  Ανάγκες Γονέων για τη Φροντίδα Παιδιών
με Χρόνια Νοσήματα

•  Επιπτώσεις των Χρόνιων Νοσημάτων στο
Παιδί και στην Οικογένεια

•  Φροντίδα Παιδιών με Ασθμα
•  Φροντίδα Παιδιών με Καρδιολογικά Νοσή-

ματα
•  Φροντίδα Παιδιών με Κυστική Ινωση
•  Φροντίδα Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη

Τύπου Ι
•  Φροντίδα Παιδιών που Υποβάλλονται σε Αι-

μοκάθαρση και Περιτοναϊκή Διάλυση
•  Φροντίδα Παιδιών με Επιληψία
•  Φροντίδα Παιδιών με Νεοπλασία
•  Οξυγονοθεραπεία στο Σπίτι
•  Ο Υπνος στα παιδιά με Χρόνια Νοσήματα
•  Μετα-Τραυματική Διαταραχή Στρες στα

Παιδιά με Χρόνια Νοσήματα
•  Φροντίδα Παιδιών με Χρόνιο Πόνο
•  Παιδιατρική και Εφηβική Ανακουφιστική

Φροντίδα
•  Ποιότητα Ζωής στα Παιδιά με Χρόνια Νοσή -

ματα

Êëé íé êü ìÝ ñïò

•  Êëé íé êÞ Üóêç óç óå ðáé äéá ôñé êÜ íï óï êï ìåßá
(ôìÞ ìá ôá ìå ÷ñü íéá íï óÞ ìá ôá)

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

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Íï óç ëåõ ôé êÞ Öñï íôß äá Ðáé äéþí ìå ÷ñü íéá Íï -

óÞ ìá ôá (Επίτομο)
Âá óé ëé êÞ ÌÜ ôæéïõ - Μεγαπάνου
Åê äü ôçò: Äçì. Ëá ãüò,
Αθήνα, 2η έκδοση/2016

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Äåí õðÜñ ÷åé

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏÕ ÓΕΣ
Âá óé ëé êÞ ÌÜ ôæéïõ (Êá èç ãÞ ôñéá)
Βαρβάρα Μπουτοπούλου (Ακαδημαϊκή

υπότροφος)

2. Íï óç ëåõ ôé êÜ Ðñï âëÞ ìá ôá Ðáé äéþí ìå ×ñü íéá Nοσήματα (Å)
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ç’

ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò åß íáé ç åé óá ãù ãÞ

ôïõ öïé ôç ôÞ ôçò Íï óç ëåõ ôé êÞò óôç èå ù ñßá êáé
ðñÜ îç ôçò êïé íù íé êÞò øõ ÷éá ôñé êÞò ôùí áôü -
ìùí ðïõ íï óïýí áðü ìéá ÷ñü íéá øõ ÷é êÞ äé á ôá -
ñá ÷Þ (ó÷é æï öñå íé êÝò äé á ôá ñá ÷Ýò, äé ðï ëé êÝò äé -
á ôá ñá ÷Ýò, íï ç ôé êÝò êá èõ óôå ñÞ óåéò, åîáñ ôÞ -
óåéò áðü ïõ óß åò êáé ïé íü ðíåõ ìá). Éäéáß ôå ñç Ýì -
öá óç äß äå ôáé óôéò Ýí íïéåò ôçò ðñù ôï ãå íïýò,
äåõ ôå ñï ãå íïýò êáé ôñé ôï ãå íïýò ðñü ëç øçò.
Åðß óçò óôéò Ýí íïéåò ôçò ÷ñï íéü ôç ôáò, ôïõ
éäñõ ìá ôé óìïý, ôçò ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôáò êáé óôçí
ðñü êëç óç ìåéï íå îéþí áíé êá íü ôç ôáò êáé áíá -
ðç ñß áò åíþ ðá ñÝ ÷ï íôáé ïé ãíþ óåéò ãéá ôçí äéá -
äé êá óßá åöáñ ìï ãþí ôçò ìå ôá âá ôé êÞò öÜ óçò
ôçò áðï êá ôÜ óôá óçò (ìå ñé êÞ íï óç ëåßá) êáé ôçò
êý ñé áò öÜ óçò ôçò (êïé íù íé êÞ, óôå ãá óôé êÞ êáé
åðáã ãåë ìá ôé êÞ áðï êá ôÜ óôá óç) êá èþò êáé ôçí
áîéï ëü ãç óç ôïõ áðï ôå ëÝ óìá ôïò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ

• Ç Øõ ÷é êÞ Õãåßá ôçò Êïé íü ôç ôáò
– Ç éäå ï ëï ãßá ôçò êïé íï ôé êÞò øõ ÷éá ôñé êÞò
– Êïé íï ôé êÞ øõ ÷éá ôñé êÞ êáé êïé íï ôé êÞ øõ ÷é êÞ

õãéåé íÞ
– Ïé âá óé êÝò áñ ÷Ýò ôçò êïé íï ôé êÞò øõ ÷éá ôñé -

êÞò
– Ôï ÊÝ íôñï Êïé íï ôé êÞò Øõ ÷é êÞò Õãéåé íÞò:

Äéïé êç ôé êÜ-Ïñ ãá íù ôé êÜ ÈÝ ìá ôá
• Êïé íï ôé êÞ Øõ ÷é êÞ Õãéåé íÞ: Ç ðá ñÝì âá óç

óôçí êïé íü ôç ôá ìå ôçí êïé íü ôç ôá
– Ðá ñÝì âá óç êáé óõì âïõ ëåõ ôé êÞ óôï ó÷ï -

ëåßï
– Ç áãù ãÞ õãåß áò ùò ìÝ èï äïò ðñï á ãù ãÞò

ôçò øõ ÷é êÞò õãåß áò ôçò êïé íü ôç ôáò

– Ï Øõ ÷ß á ôñïò êáé ïé Üë ëïé åðáã ãåë ìá ôß åò
øõ ÷é êÞò õãéåé íÞò óôçí äéá äé êá óßá ôçò êïé -
íï ôé êÞò ðá ñÝì âá óçò

– Ôï ÊÝ íôñï Êïé íï ôé êÞò Øõ ÷é êÞò Õãéåé íÞò ùò
öï ñÝ áò ðñï ëç ðôé êÞò ðï ëé ôé êÞò

• Ç ïìÜ äá øõ ÷é êÞò õãåß áò, ï åèå ëï íôé óìüò, ç
åê ðáß äåõ óç
– Ïé ñü ëïé ôùí åðáã ãåë ìá ôé þí ôçò øõ ÷é êÞò

õãéåé íÞò óôï ÊÊØÕ
– Ï ñü ëïò ôùí åèå ëï íôþí óôï ÊÊØÕ

• Êëé íé êÜ èå ñá ðåõ ôé êÜ èÝ ìá ôá óôçí Êïé íï ôé êÞ
Øõ ÷éá ôñé êÞ
– Éäñõ ìá ôé óìüò óôçí êïé íü ôç ôá
– Ïé íü óïé åîÜñ ôç óçò
– Ç áíôé ìå ôþ ðé óç ôïõ áñ ñþ óôïõ ðïõ äå

óõ íåñ ãÜ æå ôáé
– Ç ðï ëõ ðñï âëç ìá ôé êÞ ïé êï ãÝ íåéá

• Êñß óåéò, Üôï ìá õøç ëïý êéí äý íïõ, åðé êéí äõ -
íü ôç ôá
– Ç êñß óç êáé ç áíôé ìå ôþ ðé óÞ ôçò óôçí êïé -

íü ôç ôá
– Ôá Üôï ìá õøç ëïý êéí äý íïõ: ç ðñï óÝã ãé -

óç êáé ç ðñï óôá óßá ôïõò
– Ç êïé íü ôç ôá, ï øõ ÷é êÜ Üñ ñù óôïò êáé ïé

üøåéò ôçò åðé êéí äõ íü ôç ôáò: ôï íï ìé êü
ðëáß óéï ôçò øõ ÷éá ôñé êÞò ðñÜ îçò

• Øõ ÷ï èå ñá ðåß åò, Óõì âïõ ëåõ ôé êÞ êáé ÏìÜ -
äåò Áõ ôï âï Þ èåé áò óôçí Êïé íï ôé êÞ Øõ ÷éá -
ôñé êÞ

• Êïé íù íé êÜ Õðï óôç ñé êôé êÜ Óõ óôÞ ìá ôá 
• Ôé åß íáé ç Øõ ÷éá ôñé êÞ/Øõ ÷ï êïé íù íé êÞ Áðï êá -

ôÜ óôá óç
– Ç äéá äé êá óßá ôçò ðñü êëç óçò áíé êá íü ôç -

ôáò êáé áíá ðç ñß áò
– Ç éóôï ñé êÞ åîÝ ëé îç ôçò Øõ ÷éá ôñé êÞò/ Øõ -

÷ï êïé íù íé êÞò Áðï êá ôÜ óôá óçò

3. Êïé íù íé êÞ Øõ ÷éá ôñé êÞ (Å)
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– Ïé éäå ï ëï ãé êÝò åðé äñÜ óåéò óôçí Øõ ÷éá ôñé -
êÞ/Øõ ÷ï êïé íù íé êÞ Áðï êá ôÜ óôá óç

• Ç øõ ÷ï êïé íù íé êÞ ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôá êáé áðï -
êá ôÜ óôá óç
– Ï ÷ñü íéïò øõ ÷é êÜ Üñ ñù óôïò (Ïñé óìïß)
– Ç ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôá 

• Øõ ÷éá ôñé êÞ êáé øõ ÷ï êïé íù íé êÞ áðï êá ôÜ óôá -
óç óôçí ðñÜ îç

• Êý ñéá öÜ óç ôçò áðï êá ôÜ óôá óçò: øõ ÷ï-êïé -
íù íé êÞ óôå ãá óôé êÞ áðï êá ôÜ óôá óç

• Ðáé äï øõ ÷éá ôñé êÞ êáé øõ ÷ï êïé íù íé êÞ áðï êá -
ôÜ óôá óç

• Øõ ÷ï êïé íù íé êÞ áðï êá ôÜ óôá óç êáé ðå ñé âÜë -
ëïí

• Ìá êñï ðå ñé âÜë ëïí: óôÜ óåéò, äéá êñß óåéò,
óôßã ìá êáé øõ ÷ï êïé íù íé êÞ áðï êá ôÜ óôá óç

• Ç ïñ ãÜ íù óç ðñï ãñÜì ìá ôïò øõ ÷éá ôñé êÞò/
øõ ÷ï êïé íù íé êÞò áðï êá ôÜ óôá óçò

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Γραπτές εξετάσεις.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Êïé íï ôé êÞ Øõ ÷éá ôñé êÞ êáé Êïé íï ôé êÞ Øõ ÷é êÞ 

Õãéåé íÞ
Ìé ÷Ü ëçò Ã. Ìá äéá íüò
Åê äü óåéò Α. Êá óôá íéþ ôçς ΑΕΒΕΔΕ,
ÁèÞ íá, 2000

Σημειώσεις διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Øõ ÷éá ôñé êÞ êáé Áðï êá ôÜ óôá óç
Ìé ÷Ü ëçò Ã. Ìá äéá íüò
Åê äü óåéò Α. Êá óôá íéþ ôçς ΑΕΒΕΔΕ,
ÁèÞ íá, 2005

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Δεν θα διδαχθεί.
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ç’

ÓÊÏ ÐÏÓ
Ç áðü êôç óç èå ù ñç ôé êþí êáé ðñá êôé êþí

ãíþ óå ùí, ðïõ èá åðé ôñÝ øïõí ôçí áêñé âÞ åêôß -
ìç óç êáé ôç óù óôÞ èå ñá ðåõ ôé êÞ êáé íï óç ëåõ -
ôé êÞ ðá ñÝì âá óç óôçí áíôé ìå ôþ ðé óç üëïõ ôïõ
öÜ óìá ôïò êñß óé ìùí êáé åðåé ãïõ óþí êá ôá óôÜ -
óå ùí óå åðß ðå äï ÔìÞ ìá ôïò Åðåé ãü íôùí. Åðß -
óçò ç áðü êôç óç ãíþ óå ùí ãéá ôç äéá ëï ãÞ ôùí
áóèå íþí ôïõ ÔìÞ ìá ôïò Åðåé ãü íôùí.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏ ÍÔÅÓ
Ã. Ìðáë ôü ðïõ ëïò,
Ã. Öéë íôß óçò, 
Ð. Ìõ ñéáí èÝ áò

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ

ÌÝ ñïò É. Åé äé êÜ ÈÝ ìá ôá Åðåé ãï íôï ëï ãß áò
• Ðñï óÝã ãé óç ôïõ áóèå íïýò ôïõ ÔìÞ ìá ôïò

Åðåé ãü íôùí
• Ðñï íï óï êï ìåéá êÞ åðåß ãïõ óá ðá ñï ÷Þ õðç -

ñå óéþí
• ÅÊÁÂ êáé Üë ëá óõ óôÞ ìá ôá äéá êï ìé äÞò
• Ðõ ñç íé êïß, âéï ëï ãé êïß & ÷ç ìé êïß ðá ñÜ ãï -

íôåò:¼ðëá ìá æé êÞò êá ôá óôñï öÞò
• Ìá æé êÜ áôõ ÷Þ ìá ôá & êá ôá óôñï öÝò
• Íï ìé êÜ èÝ ìá ôá ôçò Åðåß ãïõ óáò Éá ôñé êÞò 
• Åðåß ãïõ óåò åðåì âÜ óåéò

ÌÝ ñïò ÉÉ. Áíôé ìå ôþ ðé óç Óõ íç èé óìÝ íùí 
Åðåß ãï íôùí Ðñï âëç ìÜ ôùí

• Âá óé êÞ & ðñï ÷ù ñç ìÝ íç êáñ äéï-áíá ðíåõ -
óôé êÞ áíá æù ï ãü íç óç

• Ðñï âëÞ ìá ôá áå ñá ãù ãïý
• Óïê (Ká ôá ðëç îßá)

• Ï ðï ëõ ôñáõ ìá ôß áò áóèå íÞò
• Áíá ðíåõ óôé êÞ äõ ó÷Ý ñåéá
• Èù ñá êé êü Üë ãïò
• Êïé ëéá êü Üë ãïò
• Áé ìïñ ñá ãßá ãá óôñå íôå ñé êïý óõ óôÞ ìá ôïò
• Êþ ìá
• Óõ ãêï ðÞ (syn co pe) ëé ðï èõ ìßá/áíá êï ðÞ 
• Óðá óìïß 
• Êå öá ëáë ãßá 
• Áñ èñß ôé äá & ïóöõáë ãßá 

ÌÝ ñïò ÉII. Åðåß ãï íôá Ôñáõ ìá ôéï ëï ãé êÜ 
Ðå ñé óôá ôé êÜ 

• Êñá íéï å ãêå öá ëé êÝò êá êþ óåéò 
• Ôñáý ìá ãíá èï ðñï óù ðé êïý êñá íß ïõ & ôñá -

÷Þ ëïõ 
• Ôñáý ìá èþ ñá êá
• Ôñáý ìá êïé ëß áò 
• Ôñáý ìá ïõ ñï ãåí íç ôé êïý óõ óôÞ ìá ôïò 
• Ôñáý ìá óðïí äõ ëé êÞò óôÞ ëçò & íù ôéáß ïõ

ìõå ëïý 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôçí Ïñ èï ðáé äé êÞ 
• Ôñáý ìá Üêñáò ÷åß ñáò 
• Öñï íôß äá ôñáý ìá ôïò

ÌÝ ñïò IV. Ìç-Ôñáõ ìá ôéï ëï ãé êÝò Åðåß ãïõ óåò
Êá ôá óôÜ óåéò

• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôçí Ïöèáë ìé á -
ôñé êÞ 

• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò ôïõ ùôüò, ôçò ñé -
íüò, ôùí éã ìï ñåß ùí, ôïõ óôï ìá ôï öÜ ñõã ãá
& ôïõ óôü ìá ôïò

• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôçí Ðíåõ ìï íï -
ëï ãßá 

• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôçí Êáñ äéï ëï ãßá 

4. Åðåé ãï íôï ëï ãßá (Å)
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• Êáñ äéá êÝò áñ ñõè ìß åò 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôç Ãá óôñå íôå ñï -

ëï ãßá 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôç Íåõ ñï ëï ãßá 
• Ìáéåõ ôé êÝò & ãõ íáé êï ëï ãé êÝò åðåß ãïõ óåò

êá ôá óôÜ óåéò & âéá óìüò 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò ïõ ñï ãåí íç ôé êïý

óõ óôÞ ìá ôïò 
• Áã ãåéï ÷åé ñïõñ ãé êÝò åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò
• Áé ìá ôï ëï ãé êÝò åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò ëïé ìù äþí íï óç -

ìÜ ôùí
• Ìå ôá âï ëé êÝò & åí äï êñé íï ëï ãé êÝò åðåß ãïõ -

óåò êá ôá óôÜ óåéò
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò õãñþí, çëå êôñï -

ëõ ôþí & ïîå ï âá óé êÞò éóïñ ñï ðß áò
• Åãêáý ìá ôá & åéó ðíïÞ êá ðíïý 
• Íï óÞ ìá ôá ðïõ ïöåß ëï íôáé óå öõ óé êïýò &

ðå ñé âáë ëï íôé êïýò ðá ñÜ ãï íôåò 
• Äç ëç ôç ñéÜ óåéò 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôç Äåñ ìá ôï ëï ãßá 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôçí Øõ ÷éá ôñé êÞ 
• Åðåß ãïõ óåò êá ôá óôÜ óåéò óôçí Ðáé äéá ôñé êÞ  

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Ãé’ áõ ôü ôï áêá äç ìá ú êü Ýôïò äåí ðñï ôåß íå ôáé
Üóêç óç. Ìå ôçí åãêá ôÜ óôá óç ìáò óôï Ã.Í. ¢ãéïé
ÁíÜñ ãõ ñïé, èá áñ ÷ß óåé íá ðñï óöÝ ñå ôáé êáé ç
êëé íé êÞ Üóêç óç.

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Current – Óýã ÷ñï íç Åðåé ãï íôï ëï ãßá, ÄéÜ ãíù óç 

êáé Èå ñá ðåßá
C.K. Sto ne, R.L. Humphri es, Ã.É. Ìðáë ôü ðïõ ëïò
Åðé ìÝ ëåéá: Ã.É. Ìðáë ôü ðïõ ëïò
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD,
ÁèÞ íá, 2011

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Επείγουσα Ιατρική: Εικονογραφημένο Έγχρω-

μο Εγχειρίδιο
Atkinson P., Kendall R., Lee Van Rensburg
Επιμέλεια: Γ. Φιλντίσης
Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εμπορική Εται-

ρεία Επιστημονικών Βιβλίων
Αθήνα, 2012

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Åñù ôÞ óåéò ìå áðá íôÞ óåéò ðïë ëá ðëþí åðé ëï -
ãþí.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÏ ÍÔÅÓ
Ãå þñ ãéïò Öéë íôß óçò (Êá èç ãç ôÞò)
Ðáý ëïò Ìõ ñéáí èεύς (Êá èç ãç ôÞò)
Συνεπικούρηση: Άννα Κορομπέλη (ΕΔΙΠ)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Ôá ðáé äé êÜ áôõ ÷Þ ìá ôá áðï ôå ëïýí ôçí ðñþ ôç áé -
ôßá èá íÜ ôïõ óôçí ðáé äé êÞ çëé êßá. Ôá ôå ëåõ ôáßá
÷ñü íéá áöïý Ý÷åé ãß íåé ðéá áðï äå êôü ðùò ôá
áôõ ÷Þ ìá ôá êáé êý ñéá ôá ðáé äé êÜ êáé ïé äç ëç ôç -
ñéÜ óåéò, äåí ïöåß ëï íôáé óå Ýë ëåé øç ôý ÷çò, áë ëÜ
óå áí èñþ ðé íï ëÜ èïò, óå áìÝ ëåéá, Üãíïéá Þ ðå -
ñé öñü íç óç ôïõ êéí äý íïõ, áðï ôå ëïýí ðñþ ôé óôç
öñï íôß äá ôùí Õðç ñå óéþí Õãåß áò üëùí ôùí ðñï -
çã ìÝ íùí ÷ù ñþí êáé ãß íï íôáé ìå ãÜ ëåò ðñï óðÜ -
èåé åò ãéá ôçí ðëç ñÝ óôå ñç ìå ëÝ ôç ôùí áé ôé þí,
ôçò åðé äç ìéï ëï ãß áò, ôçò áíôé ìå ôþ ðé óçò êáé êõ ñß -
ùò ôçò ðñü ëç øçò, åíþ ðá ñÜë ëç ëá óõ óôÞ íï -
íôáé åé äé êÜ êÝ íôñá, üðïõ ôá èý ìá ôá ôùí áôõ ÷ç -
ìÜ ôùí áíôé ìå ôù ðß æï íôáé óõ íôï íé óìÝ íá êáé
Ýãêáé ñá áðü ïìÜ äåò åé äé êþí ëåé ôïõñ ãþí ôçò
Õãåß áò.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Áôõ ÷Þ ìá ôá-éäéáé ôå ñü ôç ôåò ôùí ðáé äé êþí
áôõ ÷ç ìÜ ôùí.

• Åðé äç ìéï ëï ãé êÜ óôïé ÷åßá.
• Ç ðá èï ãÝ íåéá ôùí óõ íå ðåéþí áðü ôá áôõ -

÷Þ ìá ôá
• Åß äç êáé ôá îé íü ìç óç ôùí ðáé äé êþí áôõ ÷ç -

ìÜ ôùí.
– Ïé êéá êÜ áôõ ÷Þ ìá ôá êáé äç ëç ôç ñéÜ óåéò
– Áôõ ÷Þ ìá ôá óôïõò ÷þ ñïõò áíá øõ ÷Þò
– Ôñï ÷áßá áôõ ÷Þ ìá ôá
– Åðáã ãåë ìá ôé êÜ áôõ ÷Þ ìá ôá
– Ðå ñé âáë ëï íôé êÜ áôõ ÷Þ ìá ôá
– Ìç ôá îé íï ìç óé ìá

• Ôï ðáé äß ìå ôÜ ôï áôý ÷ç ìá - ç áíôé ìå ôþ ðé óç
ôïõ ôñáõ ìá ôé óìÝ íïõ ðáé äéïý.

• Íï óç ëåõ ôé êÜ ðñï âëÞ ìá ôá.
• Ç ðñü ëç øç ôùí ðáé äé êþí áôõ ÷ç ìÜ ôùí.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Óå óõ íåñ ãá óßá ìå ôá êá ôÜë ëç ëá êÝ íôñá ôùí
Ðáé äéá ôñé êþí Íï óï êï ìåß ùí åê ðáé äåý ï íôáé ïé
öïé ôç ôÝò óôéò ðñþ ôåò âï Þ èåéåò êáé óôéò ìå èü -
äïõò áíôé ìå ôþ ðé óçò ôùí ôñáõ ìá ôéþí.

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

ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Ðáé äé êÜ Áôõ ÷Þ ìá ôá
Êùí/íïò Ôóïõ ìÜ êáò
Åê äü ôçò: Bro ken Hill Publishers LTD,
ÁèÞ íá, 2006

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Δεν υπάρχει.

ÄÉ ÄÁ ÓÊÙÍ
Δεν θα διδαχθεί.

5. Ðáé äé êÜ Áôõ ÷Þ ìá ôá êáé Äç ëç ôç ñéÜ óåéò (Å)
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ÓÊÏ ÐÏÓ
Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ ìá ôïò íï óç ëåõ ôé êÞ ôçò ìç -

ôñü ôç ôáò åß íáé íá áðï êôÞ óïõí ïé öïé ôç ôÝò âá óé -
êÝò ãíþ óåéò ãéá ôç íï óç ëåõ ôé êÞ öñï íôß äá ôçò
ãõ íáß êáò êá ôÜ ôç äéÜñ êåéá ôçò åãêõ ìï óý íçò,
ôïõ ôï êå ôïý êáé ôçò ëï ÷åß áò. Óêï ðüò ôïõ ìá èÞ -
ìá ôïò Ãõ íáé êï ëï ãßá, åß íáé íá åõáé óèç ôï ðïé ç -
èïýí ïé öïé ôç ôÝò óôçí ðñü ëç øç-áíá ãíþ ñé óç êáé
áíôé ìå ôþ ðé óç ôùí ãõ íáé êï ëï ãé êþí ðá èÞ óå ùí.

ÐÅ ÑÉÅ ×Ï ÌÅ ÍÏ
Äé äá êôé êü ìÝ ñïò

• Béï ëï ãé êÝò êáé øõ ÷ï ëï ãé êÝò áë ëá ãÝò ðïõ
óõì âáß íïõí óôçí Ýãêñõï ãõ íáß êá. 

• Ðá ñá êï ëïý èç óç ôçò åãêõ ìï óý íçò ìå êëé -
íé êÝò êáé åñ ãá óôç ñéá êÝò åîå ôÜ óåéò êáé íá
äéá êñß íïõí ôéò öõ óéï ëï ãé êÝò ìé êñï á íù ìá ëß -
åò ôçò åãêõ ìï óý íçò áðü ðá èï ëï ãé êÝò êá -
ôá óôÜ óåéò.

• Ðñï å ôïé ìá óßá ôçò åãêýïõ ãéá ôïí ôï êå ôü
êáé ôç ìç ôñü ôç ôá. 

• Öõ óéï ëï ãé êü ôï êå ôüò (Ýíáñ îç, óõ ìðôþ ìá -
ôá, óôÜ äéá).

• Ôñü ðïé áíá êïý öé óçò áðü ôïí ðü íï ôïõ ôï -
êå ôïý.

• Åðåì âá ôé êüò ôï êå ôüò.
• Ðñþ ôç åîÝ ôá óç ôïõ íå ï ãÝí íç ôïõ (Ap gar

sco re).
• Ðá ñá êï ëïý èç óç êáé ôç íï óç ëåõ ôé êÞ ôïõ

öñï íôß äá ôéò ðñþ ôåò þñåò ìå ôÜ ôïí ôï êå -
ôü.

• ËÞ øç  ãõ íáé êï ëï ãé êïý éóôï ñé êïý.
• Ãõ íáé êï ëï ãé êÞ åîÝ ôá óç ôçò áóèå íïýò.
• Âá óé êü ôå ñåò êáé óõ ÷íü ôå ñåò öëåã ìï íÝò. 

• Êá ëï Þ èåéò êáé êá êï Þ èåéò üãêïé ôùí Ýóù êáé
Ýîù ãåí íç ôé êþí ïñ ãÜ íùí.

• Íï óç ëåõ ôé êÞ ðá ñÝì âá óç óå ãõ íáé êï ëï ãé -
êÝò ÷åé ñïõñ ãé êÝò ðá èÞ óåéò.

• Óõ ÷íü ôå ñåò äé á ôá ñá ÷Ýò ôçò åì ìÞ íïõ ñý -
óçò.

• Ãå íé êÝò ãíþ óåéò ãéá ôç óç ìá íôé êÞ ðå ñßï äï
ôçò æù Þò ôçò ãõ íáß êáò ôçí êëé ìá êôÞ ñéï –
åì ìç íü ðáõ óç.

Êëé íé êü ìÝ ñïò

Ç êëé íé êÞ Üóêç óç ôùí öïé ôç ôþí èá äé å îá -
÷èåß óå Ìáéåõ ôé êÝò Êëé íé êÝò Íï óï êï ìåß ùí óôá
ôìÞ ìá ôá: Áß èïõ óá ôï êå ôþí, Åîù ôå ñé êÜ ìáéåõ -
ôé êÜ êáé ãõ íáé êï ëï ãé êÜ éá ôñåßá êý ç óçò õøç ëïý
êéí äý íïõ, ëå ÷ù ß äùí êáé ãõ íáé êï ëï ãé êþí ðá èÞ -
óå ùí, þóôå ïé öïé ôç ôÝò íá ãíù ñß óïõí êáé íá
åöáñ ìü óïõí üóá äé äÜ ÷èç êáí óôá ðëáß óéá ôçò
èå ù ñç ôé êÞò äé äá óêá ëßáò.

ÌÅ ÈÏ ÄÏÓ ÁÎÉÏ ËÏ ÃÇ ÓÇÓ
Ãñá ðôÝò Þ ðñï öï ñé êÝò åîå ôÜ óåéò
.
ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
Νοσηλευτική Μητρότητας
Lowdermilk, Perry, Cashion
Επιμέλεια: Α. Λυκερίδου
Εκδότης Λαγός Δημήτριος
Αθήνα, 2011

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΥΣΑ
Αικ. Λυκερίδου - Αβραμιώτη 
(Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)

6. Íï óç ëåõ ôé êÞ Ìç ôñü ôç ôáò – Ãõ íáé êï ëï ãß áò (Å)
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ÓÊÏ ÐÏÓ

Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν μία
από τις κύριες αιτίες επιβάρυνσης, τόσο για τα
άτομα όσο και για τα συστήματα υγείας πα-
γκοσμίως, ενώ η συχνότητά τους εξακολουθεί
να αυξάνεται συνεχώς λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού. Σκοπός του μαθήματος είναι
οι φοιτητές να αποκτήσουν  γνώσεις σχετικά
με το αντικείμενο της ορθοπαιδικής νοσηλευ-
τικής (π.χ. για τη φροντίδα ασθενών με παθο-
λογικές καταστάσεις ή κακώσεις του μυοσκε-
λετικού συστήματος) με τη θεωρητική διδα-
σκαλία των αντίστοιχων κεφαλαίων και την
κλινική άσκηση στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα,
μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοι-
τητές θα είναι σε θέση να:
• Επιδεικνύουν τις απαραίτητες θεωρητικές

γνώσεις για τη νοσηλευτική φροντίδα και
την αποκατάσταση των ατόμων με παθή-
σεις του μυοσκελετικού συστήματος.

• Επιδεικνύουν κλινικές δεξιότητες στη φρο-
ντίδα και στην αποκατάσταση των ατόμων
με παθήσεις του μυοσκελετικού συστήμα-
τος.

• Αναπτύσσουν σχέδια νοσηλευτικής φροντί-
δας για τα άτομα με παθήσεις του μυοσκε-
λετικού συστήματος. 

• Τεκμηριώνουν την παρεχόμενη νοσηλευτική
φροντίδα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διδακτικό μέρος
1. Εισαγωγή Ι (Ιστορία ορθοπαιδικής νοση-

λευτικής, ανατομία οστών- αρθρώσεων,

εμβιομηχανική, είδη καταγμάτων, ταξινό-
μηση καταγμάτων και κακώσεων, διαγνω-
στικές εξετάσεις στην ορθοπαιδική, αρχές
επούλωσης- πώρωσης, συστηματικές και
τοπικές επιπλοκές των καταγμάτων).

2. Εισαγωγή ΙΙ (κλινική εξέταση μυοσκελετι-
κού συστήματος, σημειολογία- συμπτω-
ματολογία, νοσηλευτική αξιολόγηση και α-
ντιμετώπιση/ αποκατάσταση ασθενή με
προβλήματα του μυοσκελετικού συστήμα-
τος). 

3. Ασθενής με οστεοπόρωση, σύνδρομο ευ-
πάθειας, σαρκοπενία, άλλα μεταβολικά
νοσήματα των οστών. Ο ρόλος του νοση-
λευτή.

4. Ασθενής με οστεοπορωτικό κάταγμα [ισχί-
ου (ενδαρθρικό, εξωαρθρικό), σπονδύ-
λων, Colles]. Ο ρόλος του νοσηλευτή.

5. Ασθενής με μυοσκελετικά προβλήματα
κάτω άκρου [μηριαίου οστού (οστεονέ-
κρωση κεφαλής, κάταγμα διάφυσης, κα-
τάγματα μηριαίων κονδύλων), κνήμης (κα-
τάγματα διάφυσης, κατάγματα κνήμης-
περόνης, κατάγματα κνημιαίων κονδύλων,
σύνδρομα παγίδευσης νεύρων (περονιαί-
ου, κνημιαίου) κ.ά.),  ποδοκνημικής (κατάγ-
ματα, ρήξη Αχιλλείου τένοντα), άκρου πο-
δός (κατάγματα δακτύλων, βλαισός μεγά-
λος δάκτυλος, κατάγματα πτέρνης)]. Νο-
σηλευτική αντιμετώπιση.

6. Ασθενής με μυοσκελετικά προβλήματα ά-
νω άκρου [ώμου (εξάρθρημα, φλεγμονή
στροφικού πετάλου, κάταγμα κλείδας,
http://mediphysio.gr/category/neurologik
a/κακώσεις βραχιονίου πλέγματος), βρα-
χιονίου (κατάγματα εγγύς βραχιονίου, διά-
φυσης, περιφερικού βραχιονίου), αγκώνα

7. Ορθοπαιδική Νοσηλευτική (Å)
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(κάταγμα- εξάρθρημα, ορογονοθυλακίτι-
δα), αντιβραχίου (κατάγματα κερκίδας,
Monteggia, Galeazzi), πηχεοκαρπικής
(σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κατάγμα-
τα- εξαρθρήματα), άκρας χείρας (κατάγ-
ματα, εξαρθρήματα, ανοικτά τραύματα,
παραμορφώσεις- αρθρίτιδες, τενοντίτι-
δες, τενοντοελυτρίτιδες, γάγγλια)]. Νο-
σηλευτική αντιμετώπιση. 

7. Ασθενής με οστεοαρθρίτιδα- ρευματοει-
δή αρθρίτιδα- ολική αρθροπλαστική (ισχί-
ου, γόνατος, ώμου). Νοσηλευτική αντιμε-
τώπιση.

8. Ασθενής με μυοσκελετικά προβλήματα
της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κή-
λες μεσοσπονδυλίων δίσκων, αγκυλοποι-
ητική σπονδυλαρθρίτιδα, κατάγματα).
Ασθενής με κατάγματα πλευρών, κατάγ-
ματα πυέλου. Νοσηλευτική αντιμετώπι-
ση.

9. Ασθενής με πολλαπλά κατάγματα/ τραύ-
ματα (ορισμοί, ολιστική αντιμετώπιση). Ο
ρόλος του νοσηλευτή.

10. Ασθενής με αθλητικές κακώσεις (θλάσεις,
ρήξη  μηνίσκου, ρήξεις χιαστών συνδέ-
σμων, περιοστίτιδα, κατάγματα καταπόνη-
σης, αγκώνας και πόδι του τένις, πελματι-
αία απονευρωσίτιδα, διάστρεμμα). Νοση-
λευτική αντιμετώπιση.

11. Μυοσκελετική ανάπτυξη των παιδιών.
Παιδιά με συγγενή (συγγενές εξάρθρημα
ισχίου, δισχιδής ράχη) ή αναπτυξιακά προ-
βλήματα του μυοσκελετικού συστήματος
(χονδροπάθεια επιγονατίδος, βλαισό και
ραιβό γόνατο, σπονδυλόλυση, σπονδυλο-

λίσθηση, πλατυποδία, κοιλοποδία), κα-
τάγματα στα παιδιά. Νοσηλευτική αντιμε-
τώπιση.

12. Ασθενής με νεοπλασίες του μυοσκελετι-
κού συστήματος (πρωτοπαθείς καλοή-
θεις/ κακοήθεις, δευτεροπαθείς). Νοση-
λευτική αντιμετώπιση.

13. Ασθενής με λοίμωξη του μυοσκελετικού
συστήματος. Νοσηλευτική αντιμετώπιση.

Κλινικό μέρος
• Κλινική άσκηση των φοιτητών σε τμήματα

ορθοπαιδικής και τραυματολογίας υπό την
εποπτεία κλινικών εκπαιδευτών- νοσηλευ-
τών, προκειμένου να συνδεθούν οι θεωρη-
τικές γνώσεις των φοιτητών με την κλινική
πρακτική. 

• Κλινική άσκηση σε μικρές ομάδες, για την
προαγωγή της συνεργατικής μάθησης και
των δεξιοτήτων επικοινωνίας και κριτικής
σκέψης, αλλά και για την αύξηση της ικανο-
ποίησης των φοιτητών από την κλινική ά-
σκηση. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμή-
νου (πολλαπλών επιλογών, 50%).

• Αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση (25%).
• Γραπτή εργασία (σχέδιο φροντίδας για έναν

ασθενή με ορθοπαιδικό πρόβλημα με την
εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας)
(25%).
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ÓÕÃ ÃÑÁÌ ÌÁ
• 1ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Βασικές Γνώσεις Ορθοπαιδικής -
Νοσηλευτικές Εφαρμογές
Προβελέγγιος Σ. 
Åê äü ôçò: Παρισιάνου Α.Ε.
ÁèÞ íá, 2005

• 2ç ÅÐÉ ËÏ ÃÇ
Βασική Ορθοπαιδική και Τραυματολογία
David J. Dandy, Dennis J. Edwards 
Åê äü ôçò: Παρισιάνου Α.Ε.
ÁèÞ íá, 2009

ÄÉ ÄÁ ÓÊΟΥΣΑ
Παναγιώτα Κοπανιτσάνου
(Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΣΠΑ)
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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
βελτίωση της ποιότητας και συνέχειας της
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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 ΥΣΑ
Συντονίστρια: Ελισάβετ Πατηράκη 
(Καθηγήτρια)




