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23 /5/2018 
 

ΘΕΜΑ: « ∆ιδασκαλία µαθηµάτων στην Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα & 

Νοσηλευτική Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας  έτους 2018-19 » 

 
  Σχετικά µε το &αρα&άνω θέµα σας αναφέρουµε  ότι :  

1. Με την υ&΄αριθµ. Α4/203/25-2-88 (ΦΕΚ 106/τ.Β/88) α&όφαση του Υ&ουργείου Υγείας & 

Πρόνοιας έχουν καθοριστεί οι όροι και οι &ροϋ&οθέσεις για τη χορήγηση τίτλου ειδικού 

νοσηλευτή. 

2. Με το υ&΄αριθµ. Υ7/οικ.3981/11-7-97 έγγραφό του , το Υ&ουργείο Υγείας &ροτρέ&ει τα 

Νοσοκοµεία, η ανάθεση εκ&αιδευτικών µαθηµάτων των &ρογραµµάτων Νοσηλευτικών 

ειδικοτήτων, να Vεριορισθεί κατά το δυνατόν στο VροσωVικό (ιατρικό –νοσηλευτικό και 

άλλες ειδικότητες ) Vου υVηρετεί στο ίδιο το Νοσοκοµείο, ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΣΕ ΩΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

3. ΣκοVός των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων είναι η κατάρτιση νοσηλευτών υψηλής ειδίκευσης 

σε θέµατα χειρουργικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας µε α&ώτερο στόχο την &αροχή 

ολοκληρωµένης &οιοτικής Νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή. Τα &ρογράµµατα 

α&ευθύνονται  σε &τυχιούχους νοσηλευτές /τριες –ε&ισκέ&τες/τριες υγείας και οδηγούν  

στην α&όκτηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή .  Το εκ&αιδευτικό έτος  (ΦΕΚ106/ΥVουργική 

ΑVόφαση Α4/203/25-2-88) έχει διάρκεια 12 µήνες, ολοκληρώνεται σε τέσσερις  

εκ�αιδευτικές ενότητες, και η έναρξή του &ραγµατο&οιείται τον Οκτώβριο κάθε έτους. Το 

&ρόγραµµα &εριλαµβάνει &ερί&ου 1600-1700 ώρες θεωρίας και κλινικής άσκησης. Η 

θεωρία κάθε ενότητας &εριλαµβάνει 5 µαθήµατα των ο&οίων οι θεµατικές ενότητες  

καλύ&τονται &ερί&ου σε 160-170 ώρες αVό ειδικούς νοσηλευτές, ιατρούς και άλλες 

ειδικότητες εVιστηµονικού  VροσωVικού. 



4. Προκειµένου να καταρτιστεί έγκαιρα η λίστα των διδασκόντων /εισηγητών στις 

Νοσηλευτικές Ειδικότητες   &αρακαλούνται 

• οι ∆ιευθυντές και οι &ροϊστάµενοι/ες  των τµηµάτων να ενηµερώσουν το 

&ροσω&ικό τους  &ροκειµένου  να εκδηλώσει έγκαιρα το ενδιαφέρον του για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων ,    

•  οι ενδιαφερόµενοι,  ειδικοί  Νοσηλευτές, Ιατροί και άλλες ειδικότητες  α&ό το 

ε&ιστηµονικό &ροσω&ικό του νοσοκοµείου µας,  &ου ε&ιθυµούν  να 

συµµετάσχουν στη διδασκαλία µαθηµάτων ,να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους  

στους υ&ευθύνους  εκ&αίδευσης των Νοσηλευτικών  Ειδικοτήτων.  

Θεµατικές Περιοχές &ου καλούνται να ανα&τύξουν οι  διδάσκοντες/εισηγητές   είναι : 

Α. Για τη Χειρουργική Νοσηλευτική  ειδικότητα  

1. Νοσηλευτική διεργασία  

2. Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενούς( Προ εγχειρητική , διεγχειρητική και 

µετεγχειρητική εκτίµηση και φροντίδα )  

3. Ανατοµία – φυσιολογία – &αθοφυσιολογία συστηµάτων (ανα&νευστικό , κυκλοφορικό, 

&ε&τικό )  

4. Βιοχηµεία –αναισθησιολογία-  φαρµακολογία  

5. Α΄ Βοήθειες σε ε&είγουσες χειρουργικές καταστάσεις – σύγχρονα &ροβλήµατα 

χειρουργικής- θερα&ευτική &ροσέγγιση και αντιµετώ&ιση   

6. Γενικές γνώσεις Ογκολογίας  – χειρουργική ογκολογία 

7. Νοσηλευτικό ιστορικό - Κλινική αξιολόγηση χειρουργικού ασθενούς ανά σύστηµα  

8. Ε&είγουσα και εντατική Νοσηλευτική (&ολυτραύµα, ARDS, ανα&νευστική ανε&άρκεια , 

µηχανική υ&οστήριξη ανα&νοής , λοιµώξεις στη ΜΕΘ) 

9. Μεθοδολογία έρευνας , ε&ιδηµιολογία , κοινωνική ιατρική- ∆ια&ροσω&ικές σχέσεις  

10. Αγγλική ιατρονοσηλευτική ορολογία 

11. ∆ιοίκηση υ&ηρεσιών υγείας –  ∆ιοίκηση χειρουργικού νοσηλευτικού τµήµατος  

Β. Για τη Νοσηλευτική ειδικότητα ψυχικής υγείας  

1. Νοσηλευτικό ιστορικό - Κλινική αξιολόγηση ψυχιατρικού ασθενούς  

2. Ψυχιατρική νοσηλευτική - ∆ιασυνδετική  

3. Ανατοµία – φυσιολογία  νευρικού συστήµατος  

4. Ψυχιατρική ( ψυχικές διαταραχές – σύγχρονη αντιµετώ&ιση ) 

5. Γενική ψυχολογία όλων των ηλικιών  

6. Κοινωνική ψυχολογία  - Κλινική ψυχολογία  

7. Κοινοτική νοσηλευτική  

8. &αιδοψυχιατρική – &αιδοψυχιατρική Νοσηλευτική  

9. Κοινωνιολογία - Ψυχική υγιεινή – αγωγή και &ρόληψη ψυχικής υγείας  



10. ∆οµές αντιµετώ&ισης – &ερίθαλψης ψυχικά ασθενών του συστήµατος υγείας  

 

ΕVισηµαίνεται ότι οι ∆ιδάσκοντες/εισηγητές λαµβάνουν βεβαίωση ∆ιδασκαλίας 

υVογεγραµµένη αVό  την ∆ιευθύντρια  Νοσηλευτικής ΥVηρεσίας . 

Οι ενδιαφερόµενοι θα &ρέ&ει να υ&οβάλλουν σχετική αίτηση για διδασκαλία  (δίνεται α&ό το 

γραφείο εκ&αίδευσης )  έως  την ∆ευτέρα 20/8/2018 στο γραφείο των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 

, 6ος όροφος, κτίριο  «Οίκος Αδελφών » .   

Για &ερισσότερες &ληροφορίες ή  διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µ&ορούν να 

ε&ικοινωνήσουν µε τους υ&ευθύνους των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων , κα ΚαµVισιούλη ,  κα 

Ντόγκα .  

Τηλέφωνο εVικοινωνίας :213-204 1987.  Ώρες καθηµερινά 07:00-15:00 ( εκτός Σαββάτου – 

Κυριακής ). 

  

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΦΗ  

ΝΤΟΓΚΑ ΒΑΣΩ  

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ  

 

 

 

 


