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Η ΣΑΝ ως αποστολή έχει να εκπαιδεύσει στελέχη με κατάλληλη Νοσηλευτική και Στρατιωτική παιδεία, σε ένα φάσμα γνωστικών αντικειμένων
προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Νοσηλευτικής και στις ανάγκες των Ένοπλων Δυνάμεων

Επικοινωνία

Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ Α
Βύρωνας 16 201 Αττική
Τηλ. 210-7657563

Εισαγωγή στην Σχολή

Προσόντα υποψηφίων:

α. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν την Ελληνική
υπηκοότητα την οποία αποκτούν όταν εισαχθούν.

β. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επιτρέπει την συμμετοχή τους σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και με διαγωγή χαρακτηρισμένη
«κοσμιοτάτη».

γ. Να έχουν άρτια υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

δ. Να είναι άγαμοι.

ε. Να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.

στ. Να περάσουν επιτυχώς τις παρακάτω εξετάσεις:
1. Προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή (Υγειονομικές εξετάσεις, Ψυχοτεχνικά ΤΈSΤ και αθλητικές δοκιμασίες)
 
2. Γραπτές εξετάσεις όπως ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας.

Η εγκύκλιος Διάταξη που καθορίζει τις λεπτομέρειες των εξετάσεων εκδίδεται περί τα τέλη Φεβρουαρίου και κοινοποιείται σε όλες τις Στρατιωτικές Αρχές,
τα Λύκεια και τα γραφεία ενημερώσεως κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Σχολή στα τηλέφωνα (010) 76.75.603 – (010) 76.69.347, Διεύθυνση: Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Α'" -
Βύρωνας Αττικής.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών



Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί τέσσερα χρόνια. Η εκπαίδευση αποτελείται από το Ακαδημαϊκό και το Στρατιωτικό μέρος.
Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνει τη θεωρητική και την κλινική άσκηση.

Η Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτικές στρατιωτικές ασκήσεις.

Η κλινική άσκηση διεξάγεται σε στρατιωτικά και πολιτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, επιλεγμένα ώστε να πληρούν τα κριτήρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

Η στρατιωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται με θεωρητικά μαθήματα, διεξάγεται τόσο στους χώρους της Σχολής όσο και σε υπαίθριους χώρους και
περιλαμβάνει στρατιωτικές παρελάσεις, χειμερινή διαβίωση, βολές, ασκήσεις αόπλου και ενόπλου κλπ.

Προοπτικές - Εξέλιξη

Με την αποφοίτηση τους από την ΣΑΝ οι μαθήτριες-τές ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί του Υγειονομικού και τοποθετούνται
για υπηρεσία στα Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους οι Αξιωματικοί Νοσηλεύτριες-τές έχουν πολλαπλές ευκαιρίες εξέλιξης μέσω μεταπτυχιακών σπουδών, τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Οι Αξιωματικοί Νοσηλεύτριες-τές έχουν την δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Master’s Degree, PhD) νοσηλευτικών ειδικοτήτων
(χειρουργική, παθολογική, ψυχιατρική, παιδιατρική) καθώς επίσης εξειδίκευση στην Καταδυτική χαι Αεροπορική Νοσηλευτική. Έχουν την δυνατότητα
συμμετοχής σε επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και Σχολεία (πληροφορικής, εκπαιδευτών, Σχολή Κατώτερων Επιτελών Αεροπορίας (Σ.Κ.Ε.Α.), Σχολή
Πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α.), Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.Ε.Θ.Α.), Σχολή Ξένων Γλωσσών (Σ.Ξ.Γ.), Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς κ.ά.).

Διαβίωση

Οι μαθήτριες-τές το χρόνο φοίτησής τους παραμένουν εντός της Σχολής. Δικαιούνται έξοδο από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής
και άδεια τις επίσημες αργίες, τις εορτές των Χριστουγέννων, το Πάσχα και τον Αύγουστο.

Όλα τα έξοδα διαμονής, ιματισμού, διατροφής και εκπαίδευσης βαρύνουν το Δημόσιο. Οι μαθήτριες-τές λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από το
Δημόσιο.

Το ημερήσιο πρόγραμμα της Σχολής σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:

Μαθήματα και κλινική εκπαίδευση κατά τις πρωινές ώρες.

Μελέτη, ελεύθερος χρόνος, αθλοπαιδιές κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Προαιρετική εκμάθηση ξένων γλωσσών


