ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αντιςτοιχία Σμθμάτων - Δυνατότθτεσ Μετεγγραφισ ςε άλλα Σμιματα:
Υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςτα 2 τμιματα τθσ ομάδασ:
o ΑΘΗΝΩΝ
o ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Τα Τμιματα Νοςθλευτικισ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν
ολοκλθρωμζνθ μόρφωςθ επιςτθμόνων νοςθλευτϊν και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθν παραγωγι νζων
γνϊςεων ςτο χϊρο τθσ υγείασ. Οι νοςθλευτζσ κα αςχολθκοφν με τθ φροντίδα τθσ υγείασ (πρόλθψθ,
κεραπεία, αποκατάςταςθ) του ατόμου, τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινότθτασ. Σκοπόσ τθσ Νοςθλευτικισ
είναι να προάγει και να μεταδίδει τθ γνϊςθ, τθν ζρευνα και τθ διδαςκαλία, να ςυντείνει ςτθ

διαμόρφωςθ υπεφκυνων ανκρϊπων με επιςτθμονικι, κοινωνικι, πολιτιςτικι και πολιτικι ςυνείδθςθ και
να παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια που κα εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςθ τουσ για επιςτθμονικι και
επαγγελματικι ςταδιοδρομία, να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και
αναπτυξιακϊν αναγκϊν του τόπου.

Η φοίτθςθ ςτο Σμιμα τθσ Νοςθλευτικισ χολισ Ακθνών διαρκεί 8 εξάμθνα. αν υποχρεωτικά
μακιματα χαρακτθρίηονται τα μακιματα ςτα οποία θ παρακολοφκθςθ και θ επιτυχισ εξζταςθ
κεωρείται απαραίτθτθ για τουσ φοιτθτζσ . αν κατ' επιλογιν μακιματα χαρακτθρίηονται τα μακιματα
τα οποία ο φοιτθτισ πρζπει να επιλζξει, ώςτε να ςυμπλθρώςει τισ διδακτικζσ μονάδεσ, που
απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του πτυχίου του.

Ενδεικτικά υποχρεωτικά μακιματα:
Ανατομικι Ιςτολογία-Εμβρυολογία, Βιοχθμεία, Βιολογία του κυττάρου, Βιοςτατιςτικι, Ειςαγωγι ςτθ
Νοςθλευτικι, Φυςιολογία-Πακολογικι Φυςιολογία, Οικονομικά τθσ Υγείασ, Βαςικι Νοςθλευτικι, Πλθροφορικι
τθσ Υγείασ, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία, Πρϊτεσ Βοικειεσ, Δεοντολογία ςτο χϊρο τθσ Υγείασ, Πρόλθψθ,
Επιδθμιολογία, Πακολογία, Χειρουργικι, Παιδιατρικι, Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ, Ψυχιατρικι Νοςθλευτικι,
Νοςθλευτικι Λοιμόξεων , Νοςθλευτικι Αναιςκθςιολογία, Ανακουφιςτικι Φροντίδα.

Σο τμιμα τθσ Νοςθλευτικισ περιλαμβάνει τουσ εξισ Σομείσ:
1. Βαςικϊν Επιςτθμϊν,
2. Πακολογικόσ - Νοςθλευτικόσ,
3. Χειρουργικόσ - Νοςθλευτικόσ,
4. Δθμόςιασ Υγείασ,
5. Ψυχικισ Υγείασ και Επιςτθμϊν Συμπεριφοράσ

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ
Νοςθλευτικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνών
1) ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ: με Ειδικεφςεισ:
• α) Δθμόςια Υγεία
• β) Κοινοτικι Νοςθλευτικι
• γ) Διαπολιτιςμικι Νοςθλευτικι
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ: με Ειδικεφςεισ:
• α) Γαςτρεντερολογικι Νοςθλευτικι
• β) Εντατικι και Επείγουςα Νοςθλευτικι
• γ) Ογκολογικι Νοςθλευτικι - Ανακουφιςτικι Φροντίδα
• δ) Παιδιατρικι Νοςθλευτικι
• ε) Πρόλθψθ και Ελεγχοσ Λοιμϊξεων
• ςτ) Χειρουργικι Νοςθλευτικι
• η) Ψυχικι Υγεία
• θ) Νοςθλευτικι Καρδιαγγειακϊν Νόςων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ –ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΤΓΕΙΑ: με
Ειδικεφςεισ:
• α) Διαχείριςθ Κρίςεων και Επειγουςϊν Καταςτάςεων
• β) Ταξιδιωτικι και Διεκνισ Υγεία
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςτισ εξισ Ειδικεφςεισ:
• Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ
• Πλθροφορικι Υγείασ
Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου
Διοίκθςθ Τπθρεςιών Τγείασ & Διαχείριςθ Κρίςεων ςε δφο επιμζρουσ κατευκφνςεισ:
1. Επείγουςα Φροντίδα Υγείασ,
2. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ: Προκειμζνου να αςκιςουν το επάγγελμα του νοςθλευτι, οι απόφοιτοι
των ςχολϊν νοςθλευτικισ κα πρζπει να πάρουν άδεια άςκθςθσ του επαγγζλματόσ τουσ από το Υπουργείο
Υγείασ.

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι Νοςθλευτζσ Πανεπιςτθμιακισ Μόρφωςθσ μποροφν να απαςχολθκοφν:
 Σε Νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ και γενικά ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ Υγείασ του Δθμόςιου Τομζα ωσ
ανϊτερα ςτελζχθ.
 Σε κζςεισ διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςε Υπθρεςίεσ Υπουργείων, που αςχολοφνται με το ςχεδιαςμό, τθν
εφαρμογι και τον ζλεγχο τθσ Πολιτικισ για τθν Υγεία.
 Στον Ιδιωτικό τομζα μποροφν να εργαςτοφν ςε Ιδιωτικά Νοςοκομεία, κλινικζσ, γθροκομεία, Ιδρφματα
και άςυλα.
 Ωσ Κακθγθτζσ (ΠΕ14.01) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια.
 Ωσ Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ.

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ: http://www.nurs.uoa.gr/

