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Αρ. Τηλ/ Fax  

email: 

213-2041987 

nosileftiki_eid@evaggelismos-hosp.gr 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Σο πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες, ολοκληρώνεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες 

και περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο 1500 ώρες θεωρίας και κλινικής άσκησης. Θεωρητικά 

μαθήματα γίνονται κάθε Σετάρτη  και Πέμπτη , ενώ τις υπόλοιπες μέρες γίνεται κλινική 

άσκηση των εκπαιδευομένων στα νοσηλευτικά τμήματα. το τέλος κάθε ενότητας γίνεται 

αξιολόγηση με βάση την επίδοση στα θεωρητικά μαθήματα (γραπτές εξετάσεις ), την 

επίδοση στην κλινική άσκηση (αξιολόγηση  από προϊστάμενο/η τμήματος και υπεύθυνο 

εκπαιδευτή ) και την γραπτή κλινική μελέτη (εργασία) . Η τελική αξιολόγηση γίνεται με 

προφορική εξέταση από τριμελή επιτροπή που καθορίζεται από το Τπουργείο Τγείας, 

εφόσον οι υποψήφιοι έχουν περατώσει με επιτυχία τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ενότητες. 

ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΨΝ 

Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές, όλο το διάστημα της ειδικότητας τελούν σε 

διατεταγμένη υπηρεσία. Δικαιούνται τις τακτικές τους αποδοχές, αλλά δεν δικαιούνται 

έξοδα μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, κ.λ.π. , κανονική άδεια , εκπαιδευτική ή άλλη 

άδεια ( δεν χάνονται και μεταφέρονται μετά το τέλος της ειδικότητας ) 

Μετά το τέλος της ειδικότητας επανέρχονται στον φορέα προέλευσης. 

Οι ειδικευόμενοι που διακόπτουν το πρόγραμμα  οικειοθελώς και αναιτιολόγητα δεν 

μπορούν να το επαναλάβουν αν δεν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τη διακοπή του.  Οι 

ειδικευόμενοι που διακόπτουν το πρόγραμμα για λόγους υπηρεσιακούς , ή άλλους (υγείας 

), μπορούν να το επαναλάβουν μετά από σύμφωνη  γνώμη της ΤΠΕ . 

ΤΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Περιλαμβάνει: 

(α) Θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση.  Εκτός από τις διαλέξεις γίνονται  

συζητήσεις των μελών της ομάδας που αποτελούν την τάξη των ειδικευομένων με τους 

εκπαιδευτές πάνω σε κλινικές περιπτώσεις ασθενών  και ατομικές εργασίες σχετικές  με τα 

θέματα διδασκαλίας.  

το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας ( τελευταία συνήθως  εβδομάδα τριμήνου ) , 

οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές εξετάζονται γραπτά στα μαθήματα που έχουν διδαχθεί  . 

Επίσης, σε κάθε ενότητα , ανατίθεται στους ειδικευόμενους  εργασία  περιπτώσεων 

ασθενών,την οποία υποβάλουν γραπτώς και παρουσιάζουν στους  υπεύθυνους  εκπαιδευτές 

και στους συναδέλφους τους  .  
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Η παρουσίαση της εργασίας  με τη μορφή επιστημονικής ομιλίας, πραγματοποιείται στο 

2o -3o  δεκαήμερο του τρίτου μήνα κάθε ενότητας σε ήμερα κλινικής άσκησης ενώ η γραπτή 

εργασία παραδίδεται κανονικά με τη λήξη της ενότητας .   

(β) Μελέτη βιβλίων και βοηθητικών σημειώσεων, παρακολούθηση σεμιναρίων. Η 

διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων θα γίνεται κάθε Σετάρτη  και Πέμπτη στις 

αίθουσες διδασκαλίας των «Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ», 

στον 6Ο  όροφο του «Οίκου Αδελφών».  τα πλαίσια της θεωρητικής διδασκαλίας είναι 

δυνατόν να συμπεριληφθούν και διαλέξεις που γίνονται συνήθως πέρα των καθιερωμένων 

ημερών διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων ( θα έχει προηγηθεί έγκαιρα ενημέρωση ). 

Η κλινική εμπειρία θα αποκτηθεί  μέσα στα ειδικά τμήματα του Γ.Ν.Α. «Ο 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ»  ή και σε άλλες συναφείς υπηρεσίες υγείας. 

Σο διδακτικό έτος διαιρείται σε τέσσερις  εκπαιδευτικές ενότητες, σύμφωνα με 

το ΥΕΚ106/Τπουργική Απόφαση Α4/203/25-2-88 και η έναρξη πραγματοποιείται τον 

Οκτώβριο κάθε έτους. 

Η  ΥΟΙΣΗΗ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ  

Η φοίτηση για τη θεωρία χαρακτηρίζεται ελλιπής αν ο ειδικευόμενος στο σύνολο 

των ωρών του κάθε μαθήματος έχει περισσότερες απουσίες από το 1/10 του συνόλου των 

ωρών που προβλέπονται από το πρόγραμμα (2 ημέρες ανά τρίμηνο) . 

Για την κλινική άσκηση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής αν ο ειδικευόμενος έχει 

απουσίες περισσότερες από το 1/10 των υποχρεωτικών ωρών κλινικής άσκησης για κάθε 

ειδικότητα( 3 ημέρες ανά τρίμηνο). 

Αν η φοίτηση χαρακτηριστεί ελλιπής ο ειδικευόμενος δεν παίρνει βεβαίωση 

συμμετοχής στις τελικές προφορικές εξετάσεις της επιτροπής . 

Για απώλεια κλινικής άσκησης πάνω από το 1/10 των ωρών ο 

ειδικευόμενος υποχρεώνεται να συμπληρώσει οπωσδήποτε τις ώρες που έχασε. 

Η κλινική άζκηζη δύναηαι να γίνεηαι σε βάση κυκλικού ωραρίου ώζηε να αποκηηθεί 

ζθαιρική εμπειρία  ζηην νοζοκομειακή περίθαλψη, ζύμθωνα με ηο ΦΕΚ 856/Α4β/4844/21-11-88. 

Διευκρινίζεται ότι : 

 Ο ειδικευόμενος για το χρονικό διάστημα  που διαρκεί η φοίτηση του, δεν δικαιούνται  

κανονική ή άλλη άδεια. 

 Ολιγόωρες άδειες για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους θα χορηγούνται  από τους 

υπευθύνους εκπαίδευσης των  Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων με την σύμφωνη γνώμη  

πάντοτε της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Τπηρεσίας. 

 ημειώνεται ότι για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή θα ενημερώνεται  σε τακτικά 

διαστήματα το Νοσοκομείο από το οποίο προέρχονται οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές. 
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 Κάθε αυθαίρετη απουσία  και κάθε αδικαιολόγητη αποχή θα αναφέρεται στην Τπηρεσία 

που ανήκουν οι νοσηλευτές/τριες για να προβεί με τη σειρά της στις ανάλογες ενέργειες  

  Δεν επιτρέπεται και για  κανένα λόγο δε θα γίνεται δεκτή η διπλοβάρδια στην κλινική 

άσκηση των νοσηλευτριών προκειμένου να καλυφθούν απουσίες τους στην κλινική 

άσκηση. 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΨΝ  

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. 

Ο βαθμός της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας αποτελεί τον μέσο όρο των 

βαθμολογιών : 

1. των εξετάσεων του θεωρητικού μέρους που διδάχθηκε 

2. της γραπτής κλινικής μελέτης/παρουσίασης  και 

3. της κλινικής επίδοσης.( προϊστάμενες τμήματος/υπεύθυνοι εκπαιδευτές )  

ΗΜΕΙΨΗ: Οι εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος  είναι κατά κανόνα γραπτές και 

διεξάγονται την τελευταία εβδομάδα κάθε ενότητας. 

Για τη βαθμολόγηση χρησιμοποιείται κλίμακα αξιολόγησης από 1-10 που χαρακτηρίζεται 

ως: 

 Άριστα: από 8,5 μέχρι 10 

 Πολύ καλά: από 7 μέχρι 8,4 

 Καλά: από 5,5 μέχρι 6,9 

 χεδόν  καλά: από 5 μέχρι 5,4. 

 Οι βαθμοί κάτω του 5 θεωρούνται απορριπτικοί. 

 ε περίπτωση αποτυχίας οι εξετάσεις επαναλβάνονται με τις εξετάσεις της 

επομένης σειράς  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΟΤ ΣΙ 

ΣΕΛΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΝΨΠΙΟΝ ΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΣΙΣΛΟΤ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  ΕΙΝΑΙ: 

1. Βεβαίωση από την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Τπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι 

παρακολούθησε το 90% του κάθε μαθήματος  και κλινικής  άσκησης. 

2. Εξασφάλιση του βαθμού τουλάχιστον  πέντε (5)  στην   εκπαιδευτική ενότητα, με 

την προϋπόθεση όμως ότι ο μέσος όρος όλων των ενοτήτων στο τέλος του 

προγράμματος είναι  τουλάχιστον επτά (7). 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕ 

ΙΑ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΧΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Οι τελικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς επιτροπής διενεργούνται το αργότερο σε ένα 

μήνα από την λήξη του προγράμματος  και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την 

αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή. 

ε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος μπορεί να λάβει ξανά μέρος στις εξετάσεις  σε 

ημερομηνία που καθορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή και η οποία  δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από δύο μήνες και μεγαλύτερη από τέσσερις, από την προηγούμενη 

εξέταση. 

ε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου μετά τη δεύτερη φορά δεν του χορηγείται ο τίτλος 

της ειδικότητας (ΥΕΚ τ.Β΄1474/2017)  

 

 

   

ΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ 

ΕΥΗ ΚΑΜΠΙΙΟΤΛΗ- ΒΑΨ ΝΣΟΓΚΑ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

Α΄ ΕΝΟΣΗΣΑ   

Ι. ΤΓΦΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ   (3 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΙΙ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΒΙΟΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ  (3 ώρες εβδομαδιαίως ) 

ΙΙΙ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΑ - ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΙV. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Ι  (4 ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ 
V.ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (2  ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ι 

 ΕΡΓΑΙΑ  
VI. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

Β ΕΝΟΣΗΣΑ  

Ι. ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΑΡΡΨΣΨΝ Ε ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΙΑ 

(2 ώρες εβδομαδιαίως)  

ΙΙ. ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ Ε ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ (3 ώρες 

εβδομαδιαίως) 

III. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ (5 ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ – 

 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ -ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ  

V.  ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (2    ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΙ  

 ΕΡΓΑΙΑ -Παρουσίαση εργασιών 

Γ. ΕΝΟΣΗΣΑ  

Ι. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (3 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΙΙ. ΦΗΜΙΚΗ ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΙΙΙ. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙΙ  (5 ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  

  ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΕΤΡΟΦ/ΚΗ,  

 ΨΡΛ ,  

 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΚΣΛ 

IV. ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙΙ (2    ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΙΙ 

 ΕΡΓΑΙΑ- Παρουζίαζη εργαζιών 
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Δ. ΕΝΟΣΗΣΑ  

Ι. ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ –ΕΤ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΙΙ. ΒΙΟΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΘΕΨΡΗΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΟΤ (2 ώρες 

εβδομαδιαίως) 

ΙΙΙ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΑΣΡΟΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΙV. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙV (6 ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΛΟΙΜΨΞΕΙ  

 ΑΚΣΙΝΟΥΤΙΚΗ – ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-  

 ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ –  

 ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  

V.ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙV (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

 ΔΙΟΙΚΗΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 Παρουσίαση εργασιών 
 

VI. ΔΙΑΠΡΟΨΠΙΚΕ ΦΕΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΉ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ ΑΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Α’ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Ι. ΤΓΦΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ (3 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Φειρουργικό τραύμα 

2. Επούλωση τραύματος  

3. Ενδοκρινική και μεταβολική απάντηση  στο τραύμα  

4. Περιεγχειρητική  φροντίδα ασθενούς  

5. Μετεγχειρητικές επιπλοκές 

6. Φειρουργικές καλοήθεις  παθήσεις θυρεοειδούς , οισοφάγου, στομάχου, εντέρου  

7.  Φειρουργικές καλοήθεις  παθήσεις ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, 

8. Υλεγμονώδεις νόσοι εντέρου (ΙΥΝΕ)  

9. Λαπαροσκοπική χειρουργική   

10. Παχυσαρκία, χειρουργική αντιμετώπιση 

11. Θρομβοεμβολική νόσος : εν τω βάθει φλεβική θρομβωση  

ΙΙ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΒΙΟΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ (3 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Βασικές αιματολογικές /βιοχημικές  εξετάσεις , ΥΣ, ερμηνεια  

2. Ένζυμα, βασικές γνώσεις και ερμηνεία 

3. Τδωρ , Ηλεκτρολύτες,  

4. Κ+, Να+, Ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο 

5. Οξεοβασική ισορροπία 

6. Καρκινικοί δείκτες ανά όργανο  

ΙΙΙ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΑ - ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Αναπνευστικό σύστημα 

2. Κυκλοφορικό σύστημα  

3. Ενδοκρινικό σύστημα. ακχαρώδης Διαβήτης- Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων 

ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη( 1η ή 2η ενότητα) 

4. διαβητικό πόδι ( 1η ή 2η ενότητα) 

5. παθοφυσιολογία θυρεοειδούς αδένα  

ΙV. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΉ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΉ Ι (2 ώρες) 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ 

1. Ορισμός νοσηλευτικής. κοποί - στόχοι 

2. υστήματα νοσηλευτική φροντίδας  

3. Νοσηλευτική διεργασία - εφαρμογή  

4. Νοσηλευτική διάγνωση: Σρόποι διατύπωσης, ελέγχου κλπ 

5. Νοσηλευτικό ιστορικό - εφαρμογή 
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ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Ι) (2  

 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Εισαγωγή στην κλινική αξιολόγηση  

2. Αντικειμενική εξέταση ασθενούς - μέθοδοι, χρησιμότητα, παραδείγματα 

3. Αντικειμενική εξέταση δέρματος - κεφαλής - τραχήλου  

4. Παρουσιάσεις εργασιών 

5. κλινική αξιολόγηση αναπνευστικού συστήματος - θώρακα 

ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ (2 ώρες) 

1. Μεθοδολογίας της  έρευνας - νοσηλευτική έρευνα 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

3. χεδιασμός έρευνας (καθορισμός προβλήματος ) 

4. Δειγματοληψία - συλλογή δεδομένων 

5. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων - περιγραφική στατιστική 

6. Βασικές οδηγίες συγγραφής εργασίας  

7. Βασικές αρχές παρουσίασης επιστημονικής εργασίας  

8. υζήτηση ερευνητικών μελετών- κριτική ανάλυση άρθρου  

Β ΕΝΟΣΗΣΑ 

Ι. ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΑΡΡΨΣΨΝ Ε ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΝΣΑΣΙΚΉ  

   ΝΟΗΛΕΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Αιμοδυναμική παρακολούθηση  

2. Αναπνευστική ανεπάρκεια- ARDS 

3. Καταπληξία (shock) 

4. Αέρια αίματος - ερμηνεία 

5. Ο πολυτραυματίας στη ΜΕΘ 

6. Νοσοκομειακή πνευμονία, Λοιμώξεις στη ΜΕΘ 

7. Πολυοργανική ανεπάρκεια 

8. ONA- XNA- Μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης  

9. μηχανικός αερισμός – μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός  

10.σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ (pics) 

ΙΙ. ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ Ε ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ (3  

    ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Πολυτραυματίας - προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 

2. Πολυτραυματίας - αντιμετώπιση στο νοσοκομείο 

3. Κακώσεις θώρακα και μεγάλων αγγείων 

4.  θωρακική παροχέτευση 

5. Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, επιπλοκές αντιμετώπιση 

6. Οξεία παγκρεατίτιδα - διάγνωση, πρόγνωση, αντιμετώπιση 
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7. Οξεία κοιλία 

8. ειλεός 

9. Αιμορραγίες ανώτερου και κατώτερου πεπτικού 

ΙΙΙ. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ (5 ώρες εβδομαδιαίως) 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

1. Αιμορραγίες, νοσηλευτική αντιμετώπιση 

2. Πρόληψη και αντιμετώπιση καταπληξίας, νοσηλευτική παρέμβαση 

3. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών σε ΜΕΘ  

4. Οξυγονοθεραπεία ενδείξεις και μέθοδοι 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ (β ή γ ενότητα) 

1. Ιστορική Ανασκόπηση και εξέλιξη 

2. Αρχιτεκτονική, εξοπλισμός και υλικό χειρουργείου 

3. Οργάνωση και διοίκηση χειρουργείου 

4. Ο ασθενής στο χειρουργείο (διεγχειρητική εκτίμηση και φροντίδα)  

5. Φειρουργικές θέσεις  

6. Προγραμματισμός και προετοιμασία χειρουργικών επεμβάσεων  

7. Σμήμα κεντρικής αποστείρωσης 

8. Αποστείρωση, ορισμός, μέσα, τεχνικές 

9. Έλεγχος αποστείρωσης 

10.Απολύμανση , ορισμός, μέσα, τεχνικές 

11.ηπτικό χειρουργείο  

ΚΑΡΔΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

1. Εισαγωγή στην καρδιοχειρουργική 

2. υγγενείς - επίκτητες καρδιοπάθειες 

3. Προεγχειρητική προετοιμασία καρδιοχειρουργικού ασθενούς 

4. Διεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα καρδιοχειρουργικών ασθενών 

5. Μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα καρδιοχειρουργικών ασθενών - επιπλοκές 

6. Προστασία μυοκαρδίου κατά τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 

7. τεφανιαία νόσος - χειρουργική θεραπεία 

8. Πνευμονική εμβολή 

9. Βαλβιδοπάθειες - χειρουργική θεραπεία 

10.Εξωσωματική κυκλοφορία - παθοφυσιολογία, επιπλοκές 

11.Μεταμόσχευση καρδιάς - ενδείξεις, επιπλοκές 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ  

1. Σαχεία ερμηνεία  Η.Κ.Γ. 

2. Αρρυθμίες απειλητικές για τη ζωή , αντιμετώπιση  

3. Διαγνωστικές εξετάσεις καρδιαγγειακού συστήματος 
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4. Καθετηριασμός καρδιάς, νοσηλευτική ευθύνη 

5. τεφανιαία νόσος, νοσηλευτική προσέγγιση 

6. Καρδιακή ανεπάρκεια  

7. Αρτηριακή υπέρταση  

8. Πνευμονική εμβολή 

9. Επείγουσες παρεμβάσεις - καρδιακή ανακοπή - οξύ πνευμονικό οίδημα 

ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ  

Ανοσιακό σύστημα – δομή και οργάνωση 

Υυσική – ειδική ανοσιακη 

Μεταμοσχεύσεις οργάνων  

V. ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ) (2  

    ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Κλινική αξιολόγηση  κυκλοφορικού συστήματος (καρδιά και μεγάλα αγγεία), 

περιφερικού αγγειακού συστήματος 

2. Παρουσιάσεις εργασιών 

Γ. ΕΝΟΣΗΣΑ 

Ι. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – χειρουργική ογκολογία (3 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Καρκινογέννεση - διαδικασία μετάστασης 

2. ταδιοποίηση των όγκων 

3. Βασικές αρχές χημειοθεραπείας 

4. Παρενέργειες χημειοθεραπείας 

5. καρκινικοί δείκτες  

6. Αρχές ακτινοθεραπείας/ επιπλοκές τοπικές ,συστηματικές  

7. Ca οισοφάγου 

8. Ca στομάχου 

9. Ca παχέος εντέρου 

10.Ca παγκρέατος 

11.Ca ήπατος - χοληφόρων 

12.Ca μαστού 

13.Ca πνεύμονα – ογκοι μεσοθωρακίου  

14.Ca θυρεοειδούς αδένα  

ΙΙ. ΦΗΜΙΚΗ ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – αναισθησιολογία (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Σοπικά αναισθητικά 

2. Ενδοφλέβια αναισθητικά 

3. Πτητικά αναισθητικά 

4. Περιοχική αναισθησία 
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5. Μυοχαλαρωτικά 

6. Νευροπαθοφυσιολογία του πόνου, Αναλγητικά, Οπιοειδή 

7. Φορήγηση υγρών σε αιμορραγικές καταστάσεις 

8. Βασική ΚΑΡΠΑ- εργαστήριο  

IV. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙΙ  (5 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. παθήσεις αρτηριών – φλεβών  

2. εξασφάλιση αεραγωγού – ενδοτραχειακή διασωλήνωση -Σραχειοστομία 

3. κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις  

4. διαταραχές επιπέδου συνείδησης - κώμα – εγκεφαλικός θάνατος  

5. ΑΕΕ  

V. ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ) (2  

 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Κλινική αξιολόγηση πεπτικού συστήματος – ίκτερος  

2. κλινική αξιολόγηση μαστού  

3. κλινική αξιολόγηση νευρικού συστήματος 

4. Παρουσίαση εργασιών 

Δ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Ι. ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (2 ώρες εβδομαδιαίως)  

1. Επιδημιολογία - ορισμοί, μεθοδολογία, σκοπός, είδη 

2. Επιπολασμός - Επίπτωση, δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας 

3. Οικονομία της υγείας  

4. ΕΤ, Μεταρρύθμιση του ΕΤ 

5. Κοινοτική νοσηλευτική ( σκοπός , τομείς άσκησης- ο ρόλος του νοσηλευτή) 

6. Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας  

ΙΙ. ΒΙΟΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΉ ΘΕΨΡΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ  

   ΑΘΕΝΕΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Βιοϊατρικό και ψυχοικονωνικό μοντέλο υγείας 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας 

3. Αγχώδεις διαταραχές.  

4. Η αντίδραση των ασθενών στις επώδυνες ιατρονοσηλευτικές διαδικασίες  

5. Διαπολιτισμική νοσηλευτική 

ΙΙΙ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΑΣΡΟΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

Βασικοί ιατρονοσηλευτικοί αγγλικοί όροι - εφαρμογή 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙV 

1. Σεχνητή διατροφή, ειδη , ενδείξεις , επιπλοκές  

2. Κατακλίσεις  

3. Εγκαυματική νόσος  
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4. κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες και σχετιζόμενες βακτηριαιμίες – συστάσεις φροντίδας  

5. Ορθοπεδική νοσηλευτική(επιπλοκές καταγμάτων άμεσες και έμμεσες, κακώσεις - 

νευρογενής καταπληξία)  

6. βασικές αρχές  ακτινοφυσικής - ακτινοπροστασίας  

7. ουρολογική νοσηλευτική ( τραυματικές κακώσεις , καλοήθεις παθήσεις προστάτου 

,κακοήθεις παθήσεις προστάτη και κύστης )  

8. βασικές και ειδικές προφυλάξεις για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεως  

9. διαχείριση ατυχήματος από ασθενή με αιματογενώς μεταδοτικό νόσημα  

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙV)  

    (2 ώρες) 

1. Κλινική αξιολόγηση ουροποιητικού συστήματος  

2. Διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών: 

 Η έννοια της ποιότητας - ποιοτικό μάνατζμεντ 

 Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών υγείας - νοσηλευτικών υπηρεσιών 

Βελτίωση ποιότητας νοσηλευτικών υπηρεσιών - άσκηση 

υστήματα ταξινόμησης ασθενών στη νοσηλευτική 

Αξιολόγηση προσωπικού 

3. Παρουσίαση εργασιών 

ΙΙΙ. ΔΙΑΠΡΟΨΠΙΚΕ ΦΕΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΉ (2 ώρες εβδομαδιαίως) 

1. Εισαγωγή στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

2. Κανάλια επικοινωνίας 

3. Υραγμοί επικοινωνίας 

4. Διάλογοι - αρχές καλής επικοινωνίας 

5. Νοσηλευτική ομάδα και επικοινωνία 

6. Αυτοεκτίμηση - αυτοπεποίθηση 

7. Σύποι προσωπικότητας 

 


