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ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ - 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

λνζειεπηηθήο ζηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα θαη δνκέο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 

φπσο θαζνξηζηνχλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα κέζα ζε 

έλα ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο θιηληθήο ηνπο άζθεζεο. 

Θεσξείηαη αλαγθαίν, ε θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο 

λα πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ φινπο ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο πξνο επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, 

ζηνρεχνληαο ηφζν ζηελ αζθαιή φζν θαη ζηε βέιηηζηε παξνρή θξνληίδα 

πγείαο. 
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Α. ΚΛΙΝΙΚΟ ΥΧΡΟ     

Κιηληθφο ρψξνο είλαη ν ρψξνο φπνπ νη θνηηεηέο ηεο λνζειεπηηθήο: 

 Εθαξκφδνπλ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

 Αλαπηχζζνπλ βαζηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο λνζειεπηηθέο δεμηφηεηεο  

 Απνθηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνπλ ηε λνζειεπηηθή κε 

αζθάιεηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο είλαη αλαγθαία ε 

θιηληθή άζθεζε ζε λνζειεπηηθά ηκήκαηα θαη δνκέο, φπνπ ππφ ηε ζπλερή επίβιεςε 

θαη θαζνδήγεζε εγγεγξακκέλσλ λνζειεπηψλ θαη καηψλ, ζα έρνπλ επαξθείο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ψο εθ ηνχηνπ, ζα επηηπγράλεηαη ε  

επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ / ζηφρσλ φπσο 

θαζνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε Εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα / Παλεπηζηήκην.  Η κάζεζε 

ζηελ εθαξκνζκέλε θιηληθή άζθεζε δίλεη ζην θνηηεηή ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληήζεη 

θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πνηθίιεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο.  

Οη Ννζειεπηέο/Μαίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ θιηληθή ηνπο 

άζθεζε κπνξεί λα νξίδνληαη σο: 

 Μέληνξεο ή 

 Κιηληθνί Εθπαηδεπηέο. 

Β. Σα βαζικά ενδιαθερόμενα μέρη ηης νοζηλεσηικής κλινικής άζκηζης είναι: 

 Οη θοιηηηές 

 Οη αζθενείς / πελάηες θξνληίδαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο παξνρήο 

θξνληίδαο πγείαο 

 Τα πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηα Δκπαιδεσηικά Ιδρύμαηα / 

Πανεπιζηήμια π.τ. αθαδεκατθνί, ζπληνληζηέο θιηληθήο άζθεζεο θνηηεηψλ, 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εξγαζηεξίσλ, κέληνξεο 

 Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Ννζειεπηήξηα – θξαηηθά θαη 

ηδησηηθά, εμεηδηθεπκέλα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, γεξηαηξεία). Φξεηάδεηαη λα 
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ζπλεξγαζηνχλ κε ηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα / Παλεπηζηήκηα θαη ηα 

Επαγγεικαηηθά Σψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο απνθνίηνπο λα 

ηχρνπλ εγγξαθήο ζην Μεηξψν Ννζειεπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο.  Πεξηιακβάλνληαη ε/νη: 

 Επαγγεικαηίεο παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο 

 Μέληνξεο / θιηληθνί εθπαηδεπηέο 

 Σπληνληζηέο θιηληθήο άζθεζεο θνηηεηψλ 

 Τα Επαγγεικαηηθά Σψκαηα. 

 

Ο κλινικός τώρος για να είναι αποηελεζμαηικός ζηη μάθηζη ενός 

προπηστιακού θοιηηηή ηης νοζηλεσηικής θα πρέπει να: 

1. Πιεξνί ηηο Καλνληζηηθέο θαη Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ 

ιφγσ Ννζειεπηεξίνπ / Γεξηαηξείνπ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο [Ο πεξί Ιδησηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ (Έιεγρνο, Ίδξπζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο Νφκνο Αξ. 90(Ι) ηνπ 2001 – Αξ. 55(Ι) ηνπ 2011] 

2. Πιεξνί ηηο Καλνληζηηθέο θαη Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ 

ιφγσ Γεξηαηξηθνχ / Γεξνθνκείνπ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο [Ο Πεξί ζηεγψλ γηα ειηθησκέλνπο θαη αλαπήξνπο Νφκνο πνπ 

ελνπνηεί ηνπο Πεξί Σηεγψλ γηα ειηθησκέλνπο θαη αλαπήξνπο Νφκνο ηνπ 

1981 – 1940. Οη Πεξί ζηεγψλ γηα ειηθησκέλνπο θαη αλαπήξνπο Νφκνη ηνπ 

1991 θαη 1994. Καλνληζκνί Δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10(1)] 

3. Να ππνζηεξίδεη θαη λα θαζνδεγεί ην θνηηεηή πξνο επίηεπμε ησλ  

καζεζηαθψλ ηνπ απνηειεζκάησλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζχκθσλα κε 

ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγγξαθή 

ηνπ απνθνίηνπ ζην Μεηξψν Ννζειεπηηθήο θαη Άδεηα Άζθεζεο ηνπ 

Επαγγέικαηνο. 
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Οη θνηηεηέο ηεο λνζειεπηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηνπο, ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηνχληαη γηα θιηληθή άζθεζε ζηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα ζε θξαηηθά ή 

ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, νοοσμένοσ όηι διαηηρείηαι ως ελάτιζηη μέζη μηναία πληρόηηηα 

κλινών ηο 50%.  

Α/Α ΣΜΗΜΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΔ / 
ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ  

1 ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  8 

 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ • Νεθξνινγηθφ 8 

  • Αηκαηνινγηθφ 8 

  • Ογθνινγηθφ 8 

  • Πλεπκνλνινγηθφ 8 

  • Καξδηνινγηθφ 8 

2 ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ  8 

 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ • Οπξνινγηθφ 8 

  • Οξζνπεδηθφ 8 

  • Ψηνξπλνξαιπγγνινγηθφ 8 

  • Οθζαικνινγηθφ 8 

  • Γπλαηθνινγηθφ 8 

  • Νεπξνρεηξνπξγηθφ 8 

  • Αγγεηνζσξαθνρεηξνπξγηθφ 8 

  • Αίζνπζεο Φεηξνπξγείνπ 4 πεξηζηαηηθά/εκέξα 

3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ  8 

 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ • Παζνινγηθή  8 

  • Φεηξνπξγηθή 8 

  • Καξδηνινγηθή 8 

  • Αηκαην-Ογθνινγηθή 8 

4 ΜΟΝΑΓΔ  8 

  • Εληαηηθή λνζειεία ελειίθσλ 8 

  • Πνιπδχλακε Μνλάδα 8 

  • Καξδηνινγηθή 8 

  • Αηκνθάζαξζεο 8 

  • Εγθαπκάησλ / Πιαζηηθή 8 

  • Εληαηηθή λνζειεία παίδσλ 8 

  • Εληαηηθή λνζειεία λενγλψλ 8 

  • Τκήκα αηπρεκάησλ & 
Επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 
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5 ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ • Κιηληθή πξνγελλεηηθήο 
θξνληίδαο 

• Μαηεπηηθά ηκήκαηα 
• Τκήκα ηνθεηψλ 
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6 ΓΗΡΟΚΟΜΔΙΑ - ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΟ • Γεξνθνκεία / Σηέγεο 
Ηιηθησκέλσλ 

• Κέληξα Ηκέξαο Ελειίθσλ / 
Εζηίεο Απαζρφιεζεο 
Ελειίθσλ 
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7 ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
 
 

• Καη΄ νίθνλ θξνληίδα 
• Κέληξν πξνζηαζίαο 

Μεηξφηεηαο  Επεκεξίαο 
Παηδηνχ 

• Σρνιηθή Ννζειεπηηθή 

 
 

6 πεξηζηαηηθά/εκέξα 
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8 ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ • Ννζειεία νμέσλ θαη ρξφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ 
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   • Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή - 
Απνθαηάζηαζε 

 
2 πεξηζηαηηθά/εκέξα 

  • Οπζηνεμαξηήζεηο 2 πεξηζηαηηθά/εκέξα 

  • Παηδνςπρηαηξηθή 5 

 

Ννείηαη φηη ην ειάρηζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία 

λνζειεπηψλ – αζζελψλ θαζ’ φιν ην 24σξν, φπσο δηέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

Ο κλινικός τώρος θα πρέπει να δίνει ηην εσκαιρία ζηον θοιηηηή να: 

1. Αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο νη νπνίεο 

δηαηίζεληαη ζε έλα ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θνηλσληθψλ 

παξνρψλ 

2. Εξγάδεηαη κέζα ζε επξχ θάζκα ηαρέσο κεηαβαιιφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ θχζε ηεο 

ζπλερνχο θαη νιηζηηθήο θξνληίδαο 

3. Παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο πνπ 

θξνληίδεη, πξνάγνληαο παξάιιεια ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

ζηφρσλ 

4. Επηδεηθλχεη εθηίκεζε ζηελ απξφβιεπηε θαη δπλακηθή θχζε ηνπ θιηληθνχ 

ρψξνπ σο έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε κηα πνιπδχλακε πξνζέγγηζε  

5. Εθαξκφδεη θαη λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζηελ 

θιηληθή πξάμε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο θαη λα ιεηηνπξγεί σο κέινο ηεο λνζειεπηηθήο νκάδαο 

6. Κηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηηεηή γηα κάζεζε 

7. Λεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο 

φπσο απνξξένπλ απφ ηνλ πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νφκν 1988 – 

2012 (Παξάξηεκα Ι – Καλνληζκφο 2) 

8. Αηζζάλεηαη πνιχηηκνο θαη αζθαιήο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

9. Θεσξείηαη σο ππεξάξηζκνο 

10. Εξγάδεηαη παξάιιεια κε θαζνξηζκέλν κέληνξα ν νπνίνο είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνο δεκηνπξγψληαο ζπλεηαηξηθή ζρέζε καδί ηνπο 
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11. Εληνπίδεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ, ζπλδένληαο γεληθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξάμε 

12. Φξεζηκνπνηεί ην ρξφλν ηνπ απνηειεζκαηηθά, δίλνληαο επθαηξίεο λα κπνξεί 

λα εθαξκφδεη ηε ζεσξία ζηελ πξάμε θαη αληίζηξνθα 

13. Εθαξκφδεη ηε γλψζε ε νπνία έρεη απνθηεζεί κέζα απφ εκπεηξίεο θαη 

έξεπλεο θαη θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο 

14. Αληαλαθιά ζχγρξνλν ηξφπν ζθέςεο ζπλπθαζκέλν κε ηε ζχγρξνλε 

παξνρή θξνληίδαο, γηα αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο βαζηζκέλε ζε έξεπλεο 

15. Σπλερίδεη λα αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζε δηαπξνζσπηθέο θαη 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο 

16. Δίλεη εηιηθξηλή, αμηφινγε αλαηξνθνδφηεζε ησλ εκπεηξηψλ, νη νπνίεο ζα 

βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ηελ θιηληθή ηνπνζέηεζε 

17. Αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

πξφζβαζε πιεξνθνξηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ θιηληθήο άζθεζεο.  

 

ημείωζη:  

Υπνγξακκίδεηαη πσο ε θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηε Χπρηθήο Υγείαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηα θξαηηθά 

λνζειεπηήξηα θαη θξαηηθέο δνκέο. 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 

Δεθέκβξηνο 2013 
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