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1.1  Εισαγωγή 

Η πρώτη Νοσηλευτική σχολή ιδρύθηκε το 1860 στο νοσοκομείο Saint 

Thomas Hospital με χρήματα που διέθεσε η ίδια η Florence Nightingale, 

χρήματα που της έδωσε ο λαός ως ανταπόδοση για την προσφορά της 

στον Κριμαϊκό πόλεμο. Στη χώρα μας η πρώτη νοσηλευτική σχολή 

ιδρύθηκε το 1875 με την ονομασία «Νοσοκομιακόν Παιδευτήριον». Στη 

σχολή αυτή «εμορφούτο εις την νοσηλείαν ασθενών γυναίκες 

νοσοκόμοι». Το νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός» συνδέεται άρρηκτα  με 

την ιστορία της ελληνικής νοσηλευτικής, αφού ιδρύθηκε από την 

Βασίλισσα Όλγα το 1884 για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς  του πρώτης 

αυτής σχολής.  

Η προσφορά της σχολής του Ευαγγελισμού στο νοσηλευτικό χώρο είναι 

τεράστια, αφού ουσιαστικά έθεσε τα θεμέλια της Nοσηλευτικής στην 

Ελλάδα. Η σχολή του Ευαγγελισμού παρήγαγε την πλειοψηφία των 

σημερινών στελεχών της Nοσηλευτικής. 

 Οι Νοσηλευτικές ειδικότητες ουσιαστικά άρχισαν να λειτουργούν  το 

1974 (υπ. Αριθμ. 632 Προεδρικό Διάταγμα της 30-9-1974 ΦΕΚ 272).  

Η ειδικότητα  αρχικά δινόταν κατά το τέταρτο έτος φοίτησης και ήταν :  

α) Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική, β) Νοσηλευτική σε ΜΕΘ, 

και γ) Τεχνική Χειρουργείου. 

Μέχρι το 1988 φοίτησαν στις Νοσηλευτικές Ειδικότητες του 

νοσοκομείου μας  790 νοσηλευτές-τριες εκ των οποίων 677 στην 

Παθολογική-Χειρουργική ειδικότητα, 93 στη Νοσηλευτική σε ΜΕΘ και 

30 στην Τεχνική Χειρουργείου 

Το 1988, με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 106/25-2-88/Α4/203), 

καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση  τίτλου 

ειδικού νοσηλευτή . Οι όροι αυτοί με ελάχιστες τροποποιήσεις ισχύουν 

μέχρι σήμερα.  

Οι ειδικότητες που χορηγούνται είναι 4 (τέσσερις). Η  Παθολογική, η 

Χειρουργική, η Παιδιατρική και η Ψυχικής υγείας .  
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Αρχικά για τα πρώτα 2 (δύο) χρόνια το νοσοκομείο μας αποτελούσε 

αποκλειστικά το μοναδικό κέντρο που χορηγούσε την Παθολογική 

και Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα (ΦΕΚ 856/21-11-

88/Α4Β/4844) δεδομένου ότι είχε ήδη ειδικευμένο νοσηλευτικό 

προσωπικό (από το προηγούμενο νομικό πλαίσιο).  

Στη συνέχεια αποφασίστηκε προγράμματα νοσηλευτικών Ειδικοτήτων  

να υλοποιούν  και τα άλλα νοσοκομεία εφ’ όσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις και διαθέτουν νοσηλευτές  με την αντίστοιχη  ειδικότητα. 

Από το 1988  μέχρι και σήμερα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» εξακολουθεί να 

υλοποιεί προγράμματα Νοσηλευτικών ειδικοτήτων.   

 Από το 1989 έως και σήμερα έχουν παρακολουθήσει τα 

προγράμματα Νοσηλευτικών ειδικοτήτων του Νοσοκομείου μας  598 

νοσηλευτές-τριες, εκ των οποίων 142 την  Παθολογική ,  414 την 

Χειρουργική Ειδικότητα και 42  την Ψυχική Υγεία.  

 Συνολικά,  στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας  

προγραμμάτων  Νοσηλευτικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο μας , 

περίπου 1400 νοσηλευτές/τριες  έχουν  παρακολουθήσει τα σχετικά 

προγράμματα και αποκτήσει τον τίτλο του Ειδικού Νοσηλευτή .    

1.2  Υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό 

 Οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες στεγάζονται στον 6ο όροφο του 

κτιρίου της Σχολής .  

Διαθέτουν τρείς αίθουσες διδασκαλία , 2 γραφεία εκπαιδευτών και ένα 

γραφείο γραμματεία-βιβλιοθήκη  για τις ανάγκες των εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων.  

Επίσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχει διαθεσιμότητα  σε 

εποπτικά μέσα (H/Y, Laptops, projector ) κτλ.  

 Οι Νοσηλευτικές ειδικότητες στελεχώνονται από νοσηλευτές – 

εκπαιδευτές που έχουν και την ευθύνη του προγραμματισμού, του 

συντονισμού και της επίβλεψης των προγραμμάτων , ενώ τη συνολική 

ευθύνη την έχει πάντα η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
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Το γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στελεχώνεται από το παρακάτω  

προσωπικό   

 Υπεύθυνοι εκπαίδευσης Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας  

Ευσταθία  Καμπισιούλη , RN, MSc, Προϊσταμένη ΝΥ (από το 2005)   

Βασιλική Ντόγκα RN, MSc, ( από το 2011)  

Email :  nosileftiki_eid@evaggelismos-hosp.gr  

Τηλέφωνα επικοινωνίας  

213-2041987, 213-2045839  Fax : 213-2041987  

 Υπεύθυνος εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης Ψυχικής 

Υγείας 
Αθανάσιος Τσίος, RN, Ψυχολόγος  (μόνο Δευτέρα και Τρίτη)  

Email : nosileid.mentalhealthevaggel@gmail.com 

 

Το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων  εξασφαλίζεται με την αμέριστη 

συμμετοχή και  εθελοντική προσφορά στελεχών της Νοσηλευτικής , της  

Ιατρικής και των άλλων υπηρεσιών του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», αλλά 

και την πρόσκληση ειδικών κατά περίπτωση επιστημόνων .   

 

1.3  Περιγραφή προγράμματος ειδικότητας  

 Το πρόγραμμα ειδικότητας έχει διάρκεια 12 μήνες, 

ολοκληρώνεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες και περιλαμβάνει περίπου 

1600-1700 ώρες θεωρίας και κλινικής άσκησης μεικτά.  

Υπεύθυνη γενικά για τη λειτουργία των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 

είναι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας η οποία αναθέτει το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση  του προγράμματος σε ένα τουλάχιστον 

νοσηλευτή/τρια ανά ειδικότητα. Τα Θεωρητικά μαθήματα γίνονται 2 

(δύο ) ημέρες εβδομαδιαίως ενώ τις υπόλοιπες 3 (τρεις ) μέρες γίνεται 

κλινική άσκηση των εκπαιδευομένων σε νοσηλευτικά τμήματα και 

δομές συναφούς αντικειμένου . Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο μας , 

κάθε Δευτέρα και Τρίτη γίνονται τα θεωρητικά μαθήματα για την 

ειδικότητα Ψυχικής Υγείας και Τετάρτη  και Πέμπτη για την 

Χειρουργική ειδικότητα .    

mailto:nosileftiki_eid@evaggelismos-hosp.gr
mailto:nosileid.mentalhealthevaggel@gmail.com
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 Η θεωρία κάθε ενότητας περιλαμβάνει μαθήματα των οποίων τα 

θέματα καλύπτονται περίπου σε 160-170 ώρες από ειδικούς νοσηλευτές, 

γιατρούς και άλλες κατηγορίες προσωπικού. Ο/η Υπεύθυνος 

εκπαιδευτής/τρια συνεργάζεται στενά με τις προϊστάμενες των 

τμημάτων και με ειδικευμένους νοσηλευτές για την κλινική άσκηση των 

ειδικευομένων. Στο τέλος κάθε ενότητας γίνεται αξιολόγηση με βάση 

την επίδοση στα θεωρητικά και κλινικά μαθήματα καθώς και  την 

κλινική μελέτη που παραδίδουν και παρουσιάζουν. Η τελική 

αξιολόγηση για την απόκτηση του τίτλου ειδικού νοσηλευτή γίνεται με 

προφορική εξέταση από τριμελή επιτροπή που καθορίζεται από το 

Υπουργείο Υγείας, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν περατώσει με επιτυχία 

τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ενότητες. 

 

1.4 Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που υλοποιούνται στο 

Νοσοκομείο μας  

 Από το 1989  έως και σήμερα υλοποιείται αδιάλειπτα το 

πρόγραμμα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας .  

 Το πρόγραμμα της Παθολογικής ειδικότητας σταμάτησε να 

υλοποιείται  στο νοσοκομείο μας το 2002,  εξαιτίας  μειωμένης 

προσέλευσης ειδικευομένων και της ταυτόχρονης υλοποίησης 

προγραμμάτων Παθολογικής ειδικότητας από πολλά  

Νοσοκομεία («Σισμανόγλειο» , «Ιπποκράτειο» «ΕΕΣ» , «  Η 

Σωτηρία» )  
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 Το 2011 το Νοσοκομείο μας , πληρώντας τις προϋποθέσεις που 

ορίζει ο νόμος ,ξεκίνησε να υλοποιεί και την  ειδικότητα 

Ψυχικής υγείας .  

 

1.5 Αριθμός νοσηλευτών που παρακολούθησαν προγράμματα 

νοσηλευτικών ειδικοτήτων  

1.5.1 Από  το 1989  έως και το 2004    

Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ,  

είχαν  παρακολουθήσει τα  προγράμματα  των νοσηλευτικών 

ειδικοτήτων 409 νοσηλευτές-τριες εκ των οποίων 142 την Παθολογική 

Ειδικότητα και 267 την  Χειρουργική Ειδικότητα.  

1.5.2 Ανά έτος από το 2004 έως και σήμερα 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 - 2005. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 17 νοσηλευτές-τριες, 9 από το νοσοκομείο μας και 8 

από άλλα νοσοκομεία. Όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία 

πλην ενός . Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,67 . 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 - 2006. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 12 νοσηλευτές-τριες, 5 από το νοσοκομείο μας και 7 

από άλλα νοσοκομεία. Οι 10 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 7,32. 
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EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 -2007 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 10 νοσηλευτές-τριες, 3 από το νοσοκομείο μας και 7 

από άλλα νοσοκομεία. Όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,76. 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 -2008 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 15 νοσηλευτές-τριες, 5 από το νοσοκομείο μας και 10 

από άλλα νοσοκομεία. Οι 13 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,14. 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 - 2009. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 10 νοσηλευτές-τριες, 5 από το νοσοκομείο μας και 5 

από άλλα νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,37. 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 - 2010. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 10 νοσηλευτές-τριες, 7 από το νοσοκομείο μας και 3 

από άλλα νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,49. 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 

παρακολούθησαν 11 νοσηλευτές-τριες, 5 από το νοσοκομείο μας και 6 

από άλλα νοσοκομεία. Οι 10 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,93. 
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EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 12 νοσηλευτές-τριες, 7 από το νοσοκομείο μας και 5 

από άλλα νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 10. 

Το πρόγραμμα της Ειδικότητας Ψυχικής υγείας υλοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στον νοσοκομείο μας . 10 νοσηλευτές –τριες παρακολούθησαν 

σχετικό το πρόγραμμα, 7 από το νοσοκομείο μας και 3 από άλλα 

νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. Ο μέσος 

τελικός βαθμός ήταν 7,70 .   

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 13 νοσηλευτές-τριες, 6 από το νοσοκομείο μας και 7 

από άλλα νοσοκομεία.  Οι  13 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,77. 

Το πρόγραμμα της Ειδικότητας Ψυχικής υγείας παρακολούθησαν 7 

νοσηλευτές –τριες , 6 από το νοσοκομείο μας και 1 από άλλα 

νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. Ο μέσος 

τελικός βαθμός ήταν 8,04 .   

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 10 νοσηλευτές-τριες, 6 από το νοσοκομείο μας και 4 

από άλλα νοσοκομεία.  Οι  9 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,76. 

Το πρόγραμμα της Ειδικότητας Ψυχικής υγείας παρακολούθησαν 8 

νοσηλευτές –τριες , 5 από το νοσοκομείο μας και 3 από άλλα 

νοσοκομεία. Οι έξι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. Ο μέσος 

τελικός βαθμός ήταν 6,98 .   
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EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Eιδικότητας 

παρακολούθησαν 8 νοσηλευτές-τριες, 6 από το νοσοκομείο μας και 2 

από άλλα νοσοκομεία.  Όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,85. 

Το πρόγραμμα της Ειδικότητας Ψυχικής υγείας παρακολούθησαν 7 

νοσηλευτές –τριες , 4 από το νοσοκομείο μας και 3 από άλλα 

νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. Ο μέσος 

τελικός βαθμός ήταν 7,65 .   

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 

παρακολούθησαν 8 νοσηλευτές-τριες, 5 από το νοσοκομείο μας και 3 

από άλλα νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 7,73. 

Το πρόγραμμα της Ειδικότητας Ψυχικής υγείας παρακολούθησαν 6 

νοσηλευτές –τριες , 5 από το νοσοκομείο μας και 1 από άλλα 

νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. Ο μέσος 

τελικός βαθμός ήταν 7,30 .   

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 

παρακολούθησαν 8 νοσηλευτές-τριες, 5 από το νοσοκομείο μας και 3 

από άλλα νοσοκομεία.  Όλοι  ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία. 

Ο μέσος τελικός βαθμός ήταν 8,16. 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018. 

Το πρόγραμμα της Xειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 

παρακολουθούν 7 νοσηλευτές-τριες, 6 από το νοσοκομείο μας και 1 από 

άλλο νοσοκομείο.  Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη . 
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Το πρόγραμμα της Ειδικότητας Ψυχικής υγείας παρακολούθησαν 6 

νοσηλευτές –τριες , 5 από το νοσοκομείο μας και 1 από άλλο 

νοσοκομείο.  Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη 

1.6 Συμπεράσματα  

Η παράδοση των τελευταίων 130 και πλέον ετών θέλει το νοσοκομείο 

μας να πρωτοστατεί στην εκπαίδευση των Νοσηλευτών.  

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση του ΓΝ.Α. «Ο Ευαγγελισμός» σε συνεργασία 

με το Γραφείο Εκπαίδευσης,  συνεχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον 

της  στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.  Η δια βίου 

εκπαίδευση αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη, προκείμενου το 

νοσηλευτικό προσωπικό να ανταποκρίνεται  στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας, παρέχοντας πάντα  υψηλής 

ποιότητας Νοσηλευτική φροντίδα .  

  

Οι υπεύθυνοι  

Εκπαίδευσης 

Εφη Καμπισιούλη – Βάσω Ντόγκα  

Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας 

Ελένη Κεϊμαλή  

 

 

 

 

 

 

 


