
653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας καθώς και στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι
εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο "Νοσηλευτής, Νοσηλεύτρια" (παρ. 2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα
της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων.

2. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε
όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.
2.1. Νοσηλευτικές πράξεις πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν
βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών,
διατήρησης ισοζυγίων του .
2.1.1 Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.
2.1.2 Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου .
2.1.3 Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση .
2.1.4 Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας.
2.1.5 Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκρισσης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
2.1.6 Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας.
2.1.7 Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά
σχήματα.
2.1.8 Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας.
2.1.9 Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες.
2.1.10 Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας.
2.1.11 Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους 
2.1.12 Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.
2.1.13 Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν
- τη λειτουργία του νοσοκομείου
- τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας
- την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή 
2.1.14 Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.
2.1.15 Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.
2.1.16 Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.
2.1.17 Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και 



2.1.18 Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
2.1.19 Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση .
2.2 Πράξεις σε απουσία γιατρού:
2.2.1 Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα .
2.3 Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή.
Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ'' εφαρμογή του θεραπευτικού
προγράμματος :
2.3.1 Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή.
2.3.2 Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.
2.3.3 Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους.
2.3.4 Πλήρης παρεντερική θρέψη.
2.3.5 Θεραπευτικά λουτρά.
2.3.6 Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να:
3.1 Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάσεων αναγκών στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων 
3.2 Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.
3.3 Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία .
3.4 Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης .
3.5 Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
3.6 Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.

4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου Τμήματος απασχολούνται στη νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη έχουν
το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και
μεθοδολογίας.

5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οργάνωση σπουδών

Στο τμήμα λειτουργούν τρεις ομάδες μαθημάτων στις οποίες κατανέμονται τα μαθήματα του προγράμματος.

Παθολογικής Νοσηλευτικής και συναφών μαθημάτων 
Χειρουργικής Νοσηλευτικής και συναφών μαθημάτων 
Βασικών μαθημάτων στήριξης και συναφών μαθημάτων 
Τα εργαστήρια Νοσηλευτικής πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ και Ζ εξαμήνων σπουδών σε φορείς Υγείας-Πρόνοιας
(Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας-Τριτοβάθμιας) εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α. με την καθοδήγηση του επόπτη εκπαιδευτικού. Οι φοιτητές ασκούνται με
σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές και επιστημονικές
προκλήσεις των προβλημάτων υγείας του καιρού μας. 
Στο τμήμα Νοσηλευτικής υλοποιούνται δύο Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και λειτουργεί Εργαστήριο Η/Υ - Πολυμέσων που δημιουργήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ενέργεια
3.1.α "Αναβάθμιση Προγραμμάτων σπουδών" που διευκολύνει τους φοιτητές στη χρήση τεχνολογίας της Πληροφορικής και Πολυμέσων στην εκπαιδευτική
τους διαδικασία.

Πρόγραμμα Σπουδών



1ο Εξάμηνο

Νοσηλευτική A1 Eισαγ.
Νοσηλευτική Α1 '' Εργ.
Ανατομία Ι
Ανατομία Ι Εργ.
Βιοχημεία
Βιοχημεία Εργ.
Υγιεινή Ι
Κοινωνιολογία
Μικροβιολογία
Μικροβιολογία
Ψυχολογία
Φυσιολογία Ι
Φυσιολογία Ι Εργ.
Βιομετρία
Φαρμακολογία Ι

2ο Εξάμηνο

Νοσηλευτική Β1 Ρόλος
Νοσηλευτική Β1 '' Εργ.
Νοσηλευτική Β2 Βασ. Αρχ.
Νοσηλευτική Β2 '' Εργ.
Ανατομία ΙΙ
Ανατομία ΙΙ Εργ.
Φυσιολογία ΙΙ
Φυσιολογία ΙΙ Εργ.
Υγιεινή ΙΙ
Εξελικτική Ψυχολογία
Γενετική
Πληροφορική
Πληροφορική Εργ.
Επιδημιολογία

3ο Εξάμηνο

Νοσ/κή Γ2 Παθολ.Χειρ.
Νοσ/κή Γ2 '''  Εργ.
Νοσ/κή Γ1 Δεοντολογία
Νοσολογία Ι
Χειρουργική Ι
Παθολογική Φυσιολογία
Ξένη Γλώσσα Ι



4ο Εξάμηνο

Νοσ/κή Δ1
Νοσ/κή Δ1 '''  Εργ.
Πρώτες Βοήθειες 
Πρώτες Βοήθειες Εργ.
Νοσολογία ΙΙ
Χειρουργική ΙΙ
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Νοσ/κή Ε1 Μαιευτική - Παιδιατρική - Δερματολ.
Νοσ/κή Ε1 Μαιευτική - Παιδιατρ. - Δερματ. Εργ.
Παιδιατρική
Μαιευτική - Γυναικολογία
Διαιτητική - Διατροφή
Ξένη Γλώσσα IΙΙ
Ορθοπεδική - Τραυματιολ.
Φαρμακολογία ΙΙ

6ο Εξάμηνο

Νοσηλευτική ΣΤ1 Ψυχ. Υγείας - Νευρολογική 
Νοσηλευτική ΣΤ1 Ψυχ.Υγείας Νευρολογ.Εργ.
Νοσηλευτική ΣΤ2 Γηριατρ.
Νοσηλευτική ΣΤ2 Γηρ. Εργ.
Νοσ/κή ΣΤ3 Νοσηλ.Ερευνα
Νοσ/κή ΣΤ4 Μέθ. Διδασκ.
Κλινική Ψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία Εργ.
Οικονομία της Υγείας
Γεροντολογία-Γηριατρική
Ψυχιατρική-Νευρολογία
Ξένη Γλώσσα IV

7ο Εξάμηνο

Νοσ/κή Ζ1 Νομοθεσία στη Νοσ/κή
Νοσ/κή Ζ2 Κοινοτική Νοσ/κή
Νοσ/κή Ζ2 '' Εργ.
Νοσ/κή Ζ3 Σεμινάριο
Νοσ/κή Ζ4 Νοσ/κή Διοίκηση
Νοσ/κή Ζ5 Αγωγή Υγείας
Καρδιολογική Νοσηλευτική
Ογκολογική Νοσηλευτική



8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Aσκηση

Προαιρετικά

Δημογραφία
Φυσιοθεραπεία
Ανθρ. Δικαιώματα - Ρατσισμός
Οικογενειακός Προγραμματισμός
Εισαγωγή στην Ευρωπαική Ενωσηv Νεογνολογία
Ειδική Αγωγή
Ιατρική της Εργασίας
Δυναμική της Επικοινωνίας
Σεμινάριο - εξαρτησιογόνες ουσίες
Αναισθησιολογία
Εφαρμ. Εργοφυσιολ. - Εργομετρ. (στον τομέα της Υγείας)
Πληροφορική ΙΙ
Ειδ. θέματα εφαρμ. Πληροφορικής Ι
Ακτινοπροστασία
Ειδ. θέματα εφαρμ. Πληροφορικής ΙΙ


