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12η Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή



Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών 12η Μαΐου 

• Η πανδημία ανέδειξε περίτρανα την σημαντικότητα και την
προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού.

• Όχι μόνο γιατί ξαφνικά διαπιστώθηκε πόσο περιορισμένη είναι η
στελέχωση τους σε σχέση με τις ανάγκες του συστήματος υγείας.

• Αλλά γιατί είναι οι Νοσηλευτές στων οποίων στο πρόσωπό τους 
αποτυπώθηκε η έννοια " φροντίδα " σε όλο της το μεγαλείο.



Νοσηλευτική

Η Νοσηλευτική αποτελεί εξειδικευμένη τέχνη και επιστήμη, που
ασκείται από τους επιστήμονες του χώρου, δηλαδή
τους νοσηλευτές. Αποτελεί μία πολύπλοκη επιστημονική
δραστηριότητα, η οποία απευθύνεται:

• στον άνθρωπο,

• την οικογένεια

• το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένεια με
σκοπό τη πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλο
το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της.



Νοσηλευτικές Θεωρίες

Αντιπροσωπευτικές Νοσηλευτικές Θεωρίες είναι:

• Θεωρία του περιβάλλοντος της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ (1859)

• Ψυχοδυναμική Θεωρία της H. Peplau (1952)

• Τυπολογία Νοσηλευτικών προβλημάτων της F. Abdellah (1960)

• Θεωρία των ατομικών αναγκών της V. Henderson (1964)

• Διαπροσωπική θεωρία της J. Travelbee (1966)

• Συστηματική συμπεριφορά της D. Johnson (1968)

• Αμοιβαιότητα ανθρώπου περιβάλλοντος της M. Rogers (1970)

• Διαπροσωπικά συστήματα της I. King (1971)

• Θεωρία ελλείμματος αυτοφροντίδας της D. Orem (1971)

• Διατήρηση ενέργειας και ακεραιότητας της M. Levine (1973)

• Θεωρία της προσαρμογής της C. Roy (1976)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%8A%CE%BB


Η Νοσηλευτική στην Ελλάδα

• Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περισσότερα από 300
νοσοκομεία/θεραπευτήρια (δημόσια & ιδιωτικά) στα οποία
εργάζονται περίπου 35.000 νοσηλευτές.

• Το τμήμα Νοσηλευτικής πρώην ΤΕΙ Αθήνας και νυν ΠΑ.Δ.Α.
έχει απόφοιτους πάνω από 10.000 Νοσηλευτές.

• Ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία στο νοσηλευτικό επάγγελμα
σήμερα

• Η Ελλάδα σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ έχει
την μικρότερη αναλογία νοσηλευτών / κατοίκους από όλες τις
χώρες της Ε.Ε.



Περιθώρια επαγγελματικής αποκατάστασης

Μόλις 3,3 νοσηλευτές ανά 1000

κατοίκους διαθέτει η Ελλάδα, την

ώρα ο μέσος όρος της Ευρώπης

των 28 είναι 8,4 νοσηλευτές ανά

1000 άτομα του πληθυσμού. Η

διαφορά, δε από την πρώτη χώρα

είναι μεγάλη, αφού η Δανία έχει

16,9 νοσηλευτές για κάθε 1000

κατοίκους της. (ΟΟΣΑ, 2018)



Τμήμα Νοσηλευτικής
Σ.Ε.Υ.Π. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας, ιδρύθηκε το έτος 1983 στο ΤΕΙ Αθήνας. Το έτος
2018 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το
Ν. 4521/18.

• Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια (8 διδακτικά εξάμηνα).
• Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει πάνω από 1500 ενεργούς

Φοιτητές,
• 38 μόνιμους Εκπαιδευτικούς(ΔΕΠ) με βασικό πτυχίο

Νοσηλευτικής και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους,
υποψήφιους διδάκτορες.

• Το Τμήμα επίσης απασχολεί 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).



Προϋποθέσεις εισαγωγής φοιτητών

Ο/η ενδιαφερόμενος/η δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις, για να εισαχθεί και να
αποφοιτήσει σε ένα από τα 9 Τμήματα Νοσηλευτικής
των Πανεπιστημίων της χώρας ή στην Σχολή Αξιωματικών
Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν).
• Στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑ.Δ.Α. εισάγονται περίπου 200 φοιτητές κάθε

χρόνο.
• Οι φοιτητές είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εισάγονται με

το σύστημα των Γενικών εξετάσεων της χώρας.
• Το Τμήμα δέχεται ακόμη κάθε χρόνο ένα αριθμό ομογενών και αλλοδαπών

φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν Νοσηλευτική στην Ελλάδα.
• Φοιτητές ειδικών κατηγοριών.
• Φοιτητές μετά από κατατακτήριες.



Τμήμα Νοσηλευτικής  

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει πολυδύναμους Γενικούς
Νοσηλευτές (General Nurses) με ειδικές επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες.

Οι Νοσηλευτές πρέπει:
• να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την

άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

• να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα έτσι ώστε να εργαστούν
αποτελεσματικά για την φροντίδα υγείας σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών υγείας
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια) για την προάσπιση της
κοινοτικής και δημόσιας υγείας.

• να παρακολουθούν τα ελληνικά και διεθνή νοσηλευτικά δρώμενα, με σκοπό την
επικαιροποίηση, τόσο των θεωρητικών γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων.

• να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής
Επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.



Γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική 

• Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και
εξειδικευμένη τέχνη.

• Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελεί ένα σώμα
έμπειρων επαγγελματιών, ειδικών και εξειδικευμένων στον τομέα
τους.



Γνωστικό αντικείμενο: Νοσηλευτική 

• Η Φιλοσοφία, η διάρθρωση και οι αντικειμενικοί σκοποί του
εκπαιδευτικού προγράμματος επικεντρώνονται σε 5 βασικές έννοιες:
Άνθρωπος, Υγεία, Κοινότητα, Νοσηλευτική και Νοσηλευτική
Εκπαίδευση.

Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται:

• στην έρευνα

• Προωθεί την αυτοφροντίδα,

• Επιδιώκει την απόκτηση κάθε νέας θεωρητικής γνώσης και
τεχνογνωσίας



Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών 

• Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές.

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς Νοσηλευτές
πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές το αίσθημα της ατομικής και
συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις
κοινωνικές ανισότητες.

• Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας.



Πρόγραμμα σπουδών

Το παρόν Νοσηλευτικό πρόγραμμα στηρίζεται επιγραμματικά σε:
• κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη

Νοσηλευτική εκπαίδευση
• οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ειδικές

Τομεακές Οδηγίες για την Νοσηλευτική (οδηγία 2005/36/ ΕΚ,
οδηγία 2013/55/ΕΕ).

• οδηγίες και οι συστάσεις της Συμβουλευτικής επιτροπής για την
εκπαίδευση Νοσηλευτών (Advisory Committee on Training in
Nursing, ACTN)

• Διεθνή Σύνδεσμο Νοσηλευτών (International Council of Nurses,
ICN)

• Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Νοσηλευτών (EFN)
• Μόνιμη επιτροπή Νοσηλευτών στην Ε.Ε. (Standing Committee of

Nurses of the EU, PCN).



Ευρωπαϊκή Ένωση-Νοσηλευτής

Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγραφος 7 στο άρθρο 31 της οδηγίας
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
«Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελματίας είναι ικανός να
εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες (…):

• α) ικανότητα να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτούμενη νοσηλευτική περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρητικές και κλινικές
γνώσεις και να σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη στους ασθενείς βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ με σκοπό τη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος,

• β) ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους παράγοντες του τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της συμμετοχής
στην πρακτική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία δ΄ και ε΄,

• γ) ικανότητα να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και ομάδες να υιοθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδα του εαυτού τους βάσει
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α΄ και β΄,

• δ) ικανότητα να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής και να εκτελεί μέτρα σε καταστάσεις
κρίσης και καταστροφών,

• ε) ικανότητα να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε ανθρώπους που χρειάζονται περίθαλψη και στους συγγενείς τους, να τους
καθοδηγεί και να τους στηρίζει,

• στ) ικανότητα να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότητα της νοσηλευτικής περίθαλψης και να την αξιολογεί,

• ζ) ικανότητα να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελματικό τρόπο και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του κλάδου της
υγείας,

• η) ικανότητα να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης με σκοπό να βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως νοσηλευτής
υπεύθυνος για γενική περίθαλψη».



Το παρόν νοσηλευτικό πρόγραμμα στηρίζεται επιγραμματικά 
σε:

• Προηγμένα εκπαιδευτικά Νοσηλευτικά Προγράμματα χωρών
από άλλες ηπείρους

• Προγράμματα σπουδών Νοσηλευτικής της ημεδαπής
(ΕΚΠΑ,ΠΑΠΕΛ)

Πρόγραμμα σπουδών 



Πρόγραμμα σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών:
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι συνολικά 60 εκ των οποίων ο φοιτητής

υποχρεούται να παρακολουθήσει τα 48 (41 Υποχρεωτικά Μαθήματα + 7 από
τα 19 προσφερόμενα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα).

θεωρητικά μαθήματα σε ποσοστό 58% και εργαστηριακά μαθήματα σε ποσοστό
42%.

Η εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται:
• στα εργαστήρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ,

• στα Νοσοκομεία της Αθήνας,

• στα Κέντρα Υγείας καθώς και σε πολλά άλλα Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών
Υγείας-Πρόνοιας της περιοχής Αθηνών όπως ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Σχολεία και
διάφοροι χώροι εργασίας, όπως εργοστάσια κ.λπ.



Πρόγραμμα σπουδών 



Τμήμα Νοσηλευτικής-Τομείς 

Το Τμήμα διαθέτει 4 Τομείς Μαθημάτων. 

Α΄ Τομέας: Βασική Νοσηλευτική

Β΄ Τομέας: Κοινοτική Νοσηλευτική και
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Γ΄ Τομέας: Παθολογική και Χειρουργική
Νοσηλευτική

Δ’ Τομέας: Παιδιατρική Νοσηλευτική και
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας



Μέλη ΔΕΠ 



Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα



11/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ERASMUS+ /EUROPEAN PARTNERS ERASMUS+

ΧΩΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ERASMUS – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1. ΒΕΛΓΙΟ/BELGIUM HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE – B LIEGE37

2. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/BULGARIA MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV – BG PLOVDIV02

3. ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE ERFPS Chu HOPITAUX DE ROUEN – F ROUEN40

4. ΓΕΡΜΑΝΙΑ/GERMANY FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN – D FRANKFU04

5. ΕΣΘΟΝΙΑ/ESTHONIA TALLINN HEALTH COLLEGE – EE TALLINN12

6. ΙΡΛΑΝΔΙΑ/IRELAND TRINITY COLLEGE DUBLIN – IRL DUBLIN01

7. ΙΣΠΑΝΙΑ/SPAIN UNIVERSITAT DE VALENCIA – E VALENCI01

8. ΙΤΑΛΙΑ/ITALY UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA –I VARESE 02

9. ΙΤΑΛΙΑ/ITALY UNIVERSITY OF PISA- I PISA 01

10. ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – CY LIMASSO 02

11. ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS FREDERICK UNIVERSITY – CY NICOSIA 23

12. ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS – CY NICOSIA 24

13. ΛΕΤΟΝΙΑ/LATVIA RIGA MEDICAL COLLEGE OF THE UNIVERSITY OF LATVIA – LV RIGA46

14. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ/LITHUANIA KAUNO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – LT KAUNAS08

15. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ/ LITHUANIA VILNIAUS KOLEGIJA/UNIVERSITY OF AS FACULTY OF HEALTH CARE-LT

16. ΟΛΛΑΝΔΙΑ/HOLLAND WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – NL ZWOLLE05

17. ΠΟΛΩΝΙΑ/POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE KRAKOW – PL KRAKOW01

18. ΤΟΥΡΚΙΑ/TURKEY MARMARA UNIVERSITESI – TR ISTANBU05

19. ΤΟΥΡΚΙΑ/TURKEY BIRUNI UNIVERSITY – TR ISTANBU55

20. ΤΣΕΧΙΑ/CZECH REPUBLIC UNIVERSITY OF PARDUBICE – CZ PARDUB01

21. ΤΣΕΧΙΑ/CZECH REPUBLIC CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE – CZ PRAHA07

22. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ/FINLAND TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – TAMPERE06

23. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ/FINLAND KARELIA AMMATTIKORKEAKOULOU OY – JOENSUU09

24. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ/FINLAND TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD – SF TURKU05

25. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ/FINLAND SEINAJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – F SEINAJO 06

Ευρωπαϊκές συνεργασίες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος:
- Ευαγγέλου Ελένη, 

Καθηγήτρια
Μέλη:

-Βλάχου Ευγενία 
Καθηγήτρια, 

-Πλακάς Σωτήριος 
Αν. Καθηγητής 

-Παρισσόπουλος Στέλιος -
Κορέλη Αλεξάνδρα 

Λέκτορες Εφαρμογών



Σταδιοδρομία-προοπτική απασχόλησης -
επαγγελματικά δικαιώματα

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

(Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 351/Τευχ 1, 14-6-1989)

• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, που φέρουν τον Επαγγελματικό Τίτλο
«Νοσηλευτής»/«Νοσηλεύτρια», αποκτούν ειδικές
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της
γενικής Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι
Νοσηλευτές γενικών φροντίδων.



Απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

 Συλλογικός - επαγγελματικός φορέας των νοσηλευτών είναι
η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) συγκροτήθηκε Ν.
3252/2004 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ)

 και Επιστημονικός φορέας ο Εθνικός Σύνδεσμος
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε)



Εξελίξεις στην Νοσηλευτική 

Ίδρυση ΦΕΚ 700/τβ΄/0-9-1993 

ΦΕΚ 3983Β΄/17-10-2019 

Διεύθυνση Νοσηλευτικής



Ελλάδα: Νοσηλευτικές ειδικότητες
(Παρελθόν) 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις»

άρθρο 5:

...Ορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες

α) Ειδικότητα νοσηλευτικής παθολογικής

β) Ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής

γ) Ειδικότητα νοσηλευτικής παιδιατρικής

δ) Ειδικότητα νοσηλευτικής ψυχικής υγείας

Νόμος 1579/85, ΦΕΚ 217/23-12-1985



Πρόσφατες εξελίξεις στις Νοσηλευτικές ειδικότητες/
εξειδικεύσεις. Νόμος υπ’ αριθμ. 4690
(ΦΕΚ Α' 104/30-05-2020) 01.06.2020

• Κύρωση: 

α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και

β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄
90) και άλλες διατάξεις.



Άρθρο 58.Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών -
Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας 

και εξειδίκευσης

Νοσηλευτικές ειδικότητες 

• Ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, 

• Γεροντολογικής νοσηλευτικής, 

• Επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, 

• Νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, 

• Νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων, 

• Νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, 

• ογκολογικής νοσηλευτικής, 

• Παθολογικής νοσηλευτικής, 

• Νοσηλευτικής παίδων, 

• Περιεγχειρητικής νοσηλευτικής

2020-2021, (1.650) θέσεις ειδικευόμενων επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής 
(600) θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. 



Νοσηλευτικές Εξειδικεύσεις

• Διαχείρισης εξωσωματικής κυκλοφορίας, 
• Νεφρολογικής νοσηλευτικής, 
• Νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, 
• Νοσηλευτικής αποκατάστασης, 
• Νοσηλευτικής ελέγχου λοιμώξεων, 
• Νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη, 
• Νοσηλευτικής χειρουργείου, 
• Συντονιστή νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων 
• Δερματολογικής νοσηλευτικής. 



Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προσφέρει 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ), τέσσερα αυτόνομα και ένα σε συνεργασία:

1. Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών. Ν. 4485/2017

2. Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις,
το πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρώσει τον κύκλο του μέχρι το τέλος
του 2019. Ν.4521/2018

3. Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων, Φ.Ε.Κ. 3310/10.08.2018, τ. Β΄ με τρεις
ειδικεύσεις:

i. Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα

ii. Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη

iii. Νευροεπιστήμες



4. Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
(ΦΕΚ.3962/Β/12-9-2018).

5. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και
Νοσηλευτική Φροντίδα, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
αρ. απ. 955/2-8-2018, αρ. φύλ. 4112/20 Σεπτεμβρίου 2018.

6. Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική χωρίς τέλη φοίτησης
(ΦΕΚ.2376/Β/19-7-2019).

με τρεις ειδικεύσεις:

1. «Παθολογική Νοσηλευτική»

2. «Παιδιατρική Νοσηλευτική»

3. «Γεροντολογική Νοσηλευτική»

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 



Διδακτορικές διατριβές

• Το Τμήμα Νοσηλευτικής απονέμει Διδακτορικό
Δίπλωμα στη «Νοσηλευτική», που καλύπτει το
γνωστικό πεδίο της Νοσηλευτικής Επιστήμης εν
γένει.

• Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται
με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής
Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά
πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο
38 του ν. 4485/2017.

• Σήμερα το τμήμα Νοσηλευτικής διαθέτει 51
υποψήφιους Διδάκτορες



Ερευνητικό εργαστήριο νοσηλευτικής 
αποκατάστασης χρονίως πασχόντων-ΝΑΧΠ

• Αρχική Ίδρυση ΦΕΚ 515/3-4-2015 και ΦΕΚ 776/6-3-2019

• Διευθυντής εργαστήριου νοσηλευτικής αποκατάστασης χρονίως
πασχόντων-ΝΑΧΠ: Καλεμικεράκης Ιωάννης, Επίκουρος
Καθηγητής (436/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-07-2019).



1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

• Τη διερεύνηση των αναγκών και των γνώσεων και δεξιοτήτων των χρονίως πασχόντων για την αυτό φροντίδα τους.

• Τη διερεύνηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιβάρυνσης των οικογενειακών και επαγγελματιών φροντιστών των χρονίως πασχόντων.

• Τη διερεύνηση αποτελεσματικών εργαλείων εκτίμησης και μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων υγείας.

• Τηδιερεύνηση των αναγκών της κοινότητας ως προς τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων και των ελλειμμάτων στη φροντίδα από κρατικούς
και ιδιωτικούς φορείς.

• Τη διερεύνηση γνώσεων των φοιτητών,σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ως προς τη διαχείριση της χρόνιας νόσου και της
αποκατάστασης.

2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας των
Εργαστηρίων

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι,
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία:

• α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς
οργανισμούς,

• β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή
προτάσεων σε θέματα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος.

5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδιορίζονται σττην παράγραφο 1 του
παρόντος.

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Ερευνητικό εργαστήριο νοσηλευτικής 
αποκατάστασης χρονίως πασχόντων-ΝΑΧΠ



Ερευνητικό εργαστήριο νοσηλευτικής 
αποκατάστασης χρονίως πασχόντων-ΝΑΧΠ

• Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα: Διαπολιτισμικές ικανότητες
των επαγγελματιών υγείας (Ιnterhealth-intercultural competences
for healthcare professionals)

• Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα HealthCareEurope" (HCEU)
ERASMUS +Ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αναγνώριση της
πρότερης γνώσης στα πλαίσια της γεωγραφικής κινητικότητας των
επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας

• Εκπαίδευση στη Χρήση Ειδικών Τεχνικών, Επιθεμάτων και
Συσκευών Αρνητικής Πίεσης για τη Φροντίδα των Χρόνιων Ελκών.
Πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Πρόγραμμα
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.



Ερευνητικό εργαστήριο “ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ

• ΦΕΚ Ίδρυσης 1135/τ.Β΄/05-04-2019

• Διευθυντής του "Εργαστηρίου ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών. Δημήτριος Παπαγεωργίου
Αν.Καθηγητής"(436/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-07-2019).



Οι δράσεις του "Εργαστηρίου ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών" 
περιλαμβάνουν:

• Εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά την έξοδο.

• Έλεγχος αποκατάστασης τραύματος κι ελκών πίεσης.

• Εκτίμηση κινητικών προβλημάτων.

• Προσδιορισμός ψυχολογικών επιπτώσεων, γνωσιακών διαταραχών και μετατραυματικού
stress.

• Εκτίμηση διατροφής.

• Διερεύνηση πολυφαρμακίας.

• Αξιολόγηση της χρήσης και του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης μετά την έξοδο.

• Εκπαίδευση της οικογένειας του ασθενή σε θέματα φροντίδας.

• Διερεύνηση της εμπειρίας του ασθενή και της οικογένειας από τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Ερευνητικό εργαστήριο “ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ



Ερευνητικό εργαστήριο “ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ

Το "Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση
Ασθενών" συμβάλλει:

• Στην αύξηση των ερευνητικών ενδιαφερόντων.

• Στην βελτίωση της επαγγελματικής καριέρας.

• Στην προσέλκυση έμπειρων ερευνητών και συνεπώς βελτίωση των
προοπτικών σταδιοδρομίας.

• Στην πρωτοποριακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (έρευνα και
ανάπτυξη δεξιοτήτων).

• Στην σύνδεση του επαγγελματικού χώρου με την ακαδημαϊκή
κοινότητα.



• Σύμφωνο Συνεργασίας του "Εργαστηρίου ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΕΘ-ΜΠΑ)", του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο. (13/03/2020 έως και
13/03/2025) με δυνατότητα ανανέωσης.

• Έγκρισης διεξαγωγής ερευνητικής μελέτης με τίτλο "Εκτίμηση ποιότητας ζωής
ασθενών, μετά απο νοσηλεία σε ΜΕΘ" στα εξής νοσοκομεία: Γ.Ν.Α. "Ο
Ευαγγελισμός" (αρθμ. πρωτ. 83/26-02-2020), Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο (αριθμ. πρωτ.
27ο/25-02-2020) , Γ.Ν. Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός (αριθμ.
πρωτ. 23129/24-06-2020), Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η Σωτηρία (αριθμ. πρωτ. 37/10-02-2020).

• Σύμφωνο Συνεργασίας του ερευνητικού «Εργαστηρίου ΜΕΘ –
Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών» του Τμήματος Νοσηλευτικής με
τον Δήμο Αιγάλεω στις 3/2/2021 ο Δήμαρχος Αιγάλεω Ιωάννης Γκίκας και ο
Διευθυντής του «Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση
Ασθενών», Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Ερευνητικό εργαστήριο “ΜΕΘ Μετανοσοκομειακή
Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ



Εξωστρέφεια Τμήματος Νοσηλευτικής 

• Με συνεργασίες εσωτερικού, εξωτερικού εκπαιδευτικών πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων

• Με συνεργασία με κρατικούς φορείς
• Με Νοσοκομεία της χώρας και του εξωτερικού

• Με επιστημονικούς Νοσηλευτικούς συλλόγους της χώρας και του εξωτερικού

• Με επιστημονικούς συλλόγους επαγγελματιών υγείας (ιατρών κ.α)
• Με εθελοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα Α΄Βοηθειών σε

εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες,κ.α στο εσωτερικό και
εξωτερικό

• Με εθελοντικές δράσεις

• Με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εθνικά και διεθνή κ.α.



Εξωστρέφεια Τμήματος Νοσηλευτικής 

• Augustana College της South Dakota Υπάρχει συμφωνία διμερούς
συνεργασίας με το Augustana College της South Dakota των ΗΠΑ

• Nursing school, University of Pittsburgh των H.Π.Α Συμμετοχή
Τμήματος:«International Discussion Board»,

• Συνεργασία με το Ιατρικό Τμήμα του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης ΠΜΣ «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας»

• Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική
Νοσηλευτική»

• Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική»

• Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα»



Επιστημονικά 

Νοσηλευτικά 

περιοδικά με 

Διεθνή 

αναγνώριση και 

σύστημα 

αποδελτίωσης 



Το Νοσηλευτικό επάγγελμα

• Ανήκει στα κλειστά επαγγέλματα (σε όλη την Ευρώπη), όπως το επάγγελμα των
γιατρών, δικηγόρων και έχει αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να το
ασκήσει κάποιος ή να εξακολουθήσει να το ασκεί. Απαιτούνται:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ε.Ν.Ε)

• Συμμόρφωση με τον «Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 167/τα΄/25-6-2001)

• Τήρηση των επιστημονικών αρχών της νοσηλευτικής επιστήμης

• Σεβασμός των δικαιωμάτων των ασθενών

• Το νοσηλευτικό επάγγελμα ελέγχεται από αρμόδιο κρατικό οργανισμό.



Αξιολόγηση Τμήματος

Το τμήμα Νοσηλευτικής:

• Έχει Επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα
έτη 2009-2010 τον Απρίλιο του 2011.

• Έχει υποστεί Εξωτερική Αξιολόγηση με τον συντονισμό της
ΑΔΙΠ με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τον Ιούνιο του 2011.

• 24/2/2021 πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Η πιστοποίηση διενεργήθηκε από Επιτροπή
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) που
συγκροτήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘΑΑΕ)



Πολύπλευρος και πολυδιάστατος ρόλος



Αντικείμενο εργασίας 

Το αντικείμενο εργασίας των Νοσηλευτών-τριών είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του 
στη: 

Διατήρηση της υγείας (υγιές άτομο)

Πρόληψη της νόσου 

Αντιμετώπιση της νόσου (θεραπεία – νοσηλεία-εκπαίδευση ) 

Αποκατάσταση 

Νοσηλευτική Έρευνα για την προαγωγή της Επιστήμης και την βελτίωση της 
Νοσηλευτικής. 

Ο νοσηλευτής είναι ισότιμο μέλος της υγειονομικής ομάδας-Διεπιστημονική 
συνεργασία.  



Tομείς άσκησης επαγγέλματος

• Νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά)

• Κέντρα Υγείας σε αγροτικό ή ημιαστικό ιατρείο

• Πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι των δήμων

• Αθλητικά κέντρα

• Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς, τράπεζες,
βιομηχανίες, εργοστάσια, μειονεκτούντων ατόμων κλπ.

• Ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια

• Φαρμακεία – Φαρμακοβιομηχανίες

• Τομείς υγείας ασφαλιστικών οργανισμών,

• Γηροκομεία (οίκοι ευγηρίας),

• ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων),

• Νοσηλευτική εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ανάλογα των σπουδών
τους, των πτυχίων και της συγγραφικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας.



Επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών 

Ο Νοσηλευτής με Πτυχίο Πανεπιστημίου στα Νοσοκομεία,
εξελίσσεται σε:

• Προϊστάμενο ενός Τμήματος

• Τομεάρχη 4-5 Τμημάτων

• Διευθυντή όλης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

• Προϊστάμενο στα Κέντρα Υγείας .

• Στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως μέλος Δ.Ε.Π.



Ευρύ πεδίο εργασίας

• Ανάλογα με την ηλικία
• Με παιδιά
• Με ενήλικες
• Με υπερήλικες

• Ανάλογα με το είδος της πάθησης (στο νοσοκομείο)
• Παθολογικοί ασθενείς
• Χειρουργικοί ασθενείς
• Ασθενείς σε ΜΕΘ
• Ασθενείς στο Χειρουργείο
• Ογκολογικοί ασθενείς 
• Ψυχιατρικοί ασθενείς 
• Δερματολογικούς ασθενείς
• Όλων των ειδικοτήτων 



Ευρύ πεδίο εργασίας
• Στην κοινότητα

• Νοσηλευτές Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

• Κοινοτικοί νοσηλευτές

• Αγωγή υγείας

• Πρόληψη

• Προαγωγή υγείας

• Νοσηλευτές – διασώστες (ΕΚΑΒ)

• Ασθενοφόρα

• Αερομεταφορές 

• Σε άλλους επαγγελματικούς χώρους

• Νοσηλευτές επαγγελματικής υγείας, εργασίας (σε βιομηχανίες κ.α.)

• Στα σχολεία (Δημόσια - Ιδιωτικά), σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους - ιδιωτικούς), κολέγια, πανεπιστήμια καθώς και στην 
Ειδική Αγωγή.

• Σχολικοί νοσηλευτές

• Κατασκηνώσεις οργανωμένα κάμπινγκ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικά λουτρά.

• Στον τουρισμό

• Ταξιδιωτική νοσηλευτική

• Σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα

• Σε τουριστικές μονάδες για χρόνιους ασθενείς

• Σε κρουαζιερόπλοια κλπ



Ευρύ πεδίο εργασίας

• Στον αθλητισμό
• Σε αθλητικές εγκαταστάσεις (στάδια κ.α.)

• Στην εκπαίδευση – ακαδημαϊκή καριέρα
• Δευτεροβάθμια

• Τριτοβάθμια

• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – κατάρτιση

• Στην έρευνα
• Στα πλαίσια της κλινικής νοσηλευτικής

• Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής καριέρας

• Σε υπουργεία υγείας

• Σε νέα τεχνολογία 



Ευρύ πεδίο εργασίας

• Στον Ελληνικό Στρατό (army nurses)
• Στρατό ξηράς
• Ναυτικό 
• Αεροπορία

• Στα Σώματα ασφαλείας/Οργανισμούς
• Πυροσβεστική
• Αστυνομία 
• Σε οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α)

• Νοσηλευτής σύμβουλος, ερευνητής
• Σε Υπουργεία Υγείας (επιτελικές θέσεις)
• Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ)
• Σε παγκόσμιους οργανισμούς υγείας (WHO,CDC)
• Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
• Οργανισμού διασφάλισης της ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) 
• Σε Ευρωπαϊκούς / διεθνείς οργανισμούς (ecdc)
• Ερευνητικά κέντρα (τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό)



Ευρύ πεδίο εργασίας

Σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Νόμος 3204/2003 - ΦΕΚ Α/296/24-12-2003



Νοσηλευτής

• Νεωτεριστής 
• Ομιλητικός   
• Σθεναρός, στρατηγικός   
• Ηθικός  
• Λειτουργός  
• Ειδικευμένος 
• Υπερασπιστής  
• Τεκμηριωμένος  
• Ηγέτης 
• Σύμβουλος, συναδελφικός   



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


