
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΒΟΗΘΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

ΔΙΓΗΚΟΣΗΣΑ

ΒΟΗΘΟ  ΝΟΗΛΔΤΣΗ



Νξζηλερηική  έμα επάγγελμα με ιζηξοία 
Μια "μέα επιζηήμη”

Οοιζμόπ ηηπ Νξζηλερηικήπ

Η κμζειεοηηθή είκαη επηζηήμε θαη επάγγειμα πμο 
θαιύπηεη  αοημδύκαμα ή ζε ζοκενγαζία με 
άιιμοξ επαγγειμαηίεξ ογείαξ ηεκ πανμπή 
θνμκηίδαξ ζε άημμα  όιςκ ηςκ ειηθηώκ, ζε 
μηθμγέκεηεξ, ζε πιεζοζμηαθέξ μμάδεξ θαη 
θμηκόηεηεξ. 



Αμηικείμεμξ ζπξρδώμ

Ο βμεζόξ κμζειεοηήξ - κμζειεύηνηα εθπαηδεύεηαη 
ζεςνεηηθά θαη πναθηηθά ζε όιεξ ηηξ δηαδηθαζίεξ θαη 
ηεπκηθέξ πμο εθανμόδμκηαη ζηα κμζειεοηηθά 
ηδνύμαηα θαη ζηηξ άιιεξ οπενεζίεξ πανμπήξ ηαηνηθήξ 
θνμκηίδαξ.



Πιξ ζργκεκοιμέμα

οκενγάδεηαη ζηεκά με ηαηνμύξ θάζε εηδηθόηεηαξ 
θαη θνμκηίδεη ημοξ αζζεκείξ ςξ πνμξ ηεκ ηήνεζε 
ηεξ ζεναπεοηηθήξ θαη θανμαθεοηηθήξ αγςγήξ ημοξ, 
αιιά θαη ζηεκ ελοπενέηεζε ηςκ δηαθόνςκ κμζειεοηηθώκ
ημοξ ακαγθώκ.

Πνμεημημάδεη ημοξ αζζεκείξ γηα ηαηνηθέξ ελεηάζεηξ θαη
πανέπεη πνώηεξ βμήζεηεξ θαηά ηεκ εηζαγςγή ημοξ ζημ 
κμζμθμμείμ ή θιηκηθή

Βμεζάεη ζε θάζε είδμοξ επέμβαζε ή εγπείνεζε

Αμηικείμεμξ ζπξρδώμ



Διδαζκόμεμα μαθήμαηα

• ηε Β' ηάλε ΓΠΑ.Λ μη μαζεηέξ δηδάζθμκηαη ηα γεκηθά 
μαζήμαηα ημο ημμέα Τγείαξ θαη Πνόκμηαξ ηα μπμία είκαη 
ηα ελήξ:

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΓ/ΓΒΔ
ημηπεία Ακαημμίαξ-Φοζημιμγίαξ Ι 3Θ
Πνώηεξ Βμήζεηεξ 2Γ
Τγεία θαη Δηαηνμθή 2Θ
Δηαπνμζςπηθέξ πέζεηξ 2Θ
Γνγαζηαθό Πενηβάιιμκ Σμμέα 2Γ
ημηπεία Μηθνμβημιμγίαξ 1ζ+4Γ
Βαζηθή Νμζειεοηηθή                          1ζ+4Γ
ΤΝΟΛΟ 21



Διδαζκόμεμα μαθήμαηα

ηε Γ' ηάλε μη μαζεηέξ δηδάζθμκηαη ηα μαζήμαηα ηεξ
εηδηθόηεηάξ ημοξ ηα μπμία είκαη ηα ελήξ:

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔΣ/ΔΒΓ.

Νοσηλεστική 2Θ+10 Ε

Φειροσργική-Τετνική Φειροσργείοσ 2Ε

Στοιτεία Γσναικολογίας-Μαιεστικής 2Θ

Υγιεινή 2Θ

Στοιτεία Παθολογίας 2Θ

Στοιτεία Ανατομίας-Φσσιολογίας ΙΙ 3Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23



Γνγαζηήνημ Νμζειεοηηθήξ

ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΓΗ ------------}

{--------------- ΦΛΓΒΟΚΓΝΣΗΗ



Γνγαζηήνημ Νμζειεοηηθήξ

{-----------ΤΠΟΔΟΡΙΑ ΓΝΓΗ

ΣΟΠΟΘΓΣΗΗ ΟΤΡΟΚΑΘΓΣΗΡΑ------}



Οι απόθξιηξι έςξρμ ηη δρμαηόηηηα:

Να ζοκεπίζμοκ ηηξ ζπμοδέξ ημοξ ζηεκ Σνηημβάζμηα 
Γθπαίδεοζε μέζα από ηε δηαδηθαζία ηςκ 

Πακειιαδηθώκ Γλεηάζεςκ (με πμζόζηςζε δίκμκηαξ 4 
μαζήμαηα )

Να εγγναθμύκ ζηα Ι.Γ.Κ. θαη θαηά πνμηεναηόηεηα ζε 
ημήμαηα ακηίζημηπεξ ή ακάιμγεξ εηδηθόηεηαξ με ηεκ 

εηδηθόηεηα ημο πηοπίμο ημοξ 

Να εγγναθμύκ ζημ μεηαιοθεηαθό έημξ –μαζεηεία ,ημ 
μπμίμ δηανθεί 9 μήκεξ( πηοπίμ επηπέδμο 5)

Να ιάβμοκ άδεηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ 

ΠΟΤΔΓ:



Ποξκηούνειπ ΑΓΠ



Ποξκηούνειπ ΑΓΠ



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα

• Θεναπεοηηθή θαη θανμαθεοηηθή αγςγή

• Γπηζθέρεηξ ζημοξ ζαιάμμοξ κμζειείαξ



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα
Έιεγπμξ δςηηθώκ

ζεμείςκ

• Θενμμθναζία
• θογμόξ
• Ακαπκμή
• Ανηενηαθή πίεζε



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα

Υμνήγεζε θανμάθςκ, εμβμιίςκ, μννώκ



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα

• Φοξμηίδα ηοαρμάηωμ

• Ποώηεπ Βξήθειεπ



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα

Ποξεηξιμαζία αζθεμώμ για:

• Υειοξρογείξ

• Γογαζηηοιακέπ

• ενεηάζειπ



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα

ΑΙΜΟΛΗΦΙΓ



Ανμμδηόηεηεξ - θαζήθμκηα

Βμεζόξ πεηνμονγείμο



Ιδηόηεηεξ Νμζειεοηώκ

Γηα κα γίκεηξ
κμζειεύηνηα –
κμζειεοηήξ 

πνεηάδεηαη κα έπεηξ 
ανθεηά πνμζόκηα 

αιιά θονίςξ 

ΘΓΛΗΗ

ΠΡΟΠΑΘΓΙΑ

ΑΓΑΠΗ



Ιδηόηεηεξ Νμζειεοηώκ

• Γπηθμηκςκία
• οκενγαζία
• Τπμμμκή
• Γογέκεηα
• Καηακόεζε
• Φοπηθή θαη 

ζςμαηηθή ακημπή



Πενηβάιιμκ Γνγαζίαξ
• Νμζμθμμεία 
• Κιηκηθέξ 
• Αζθαιηζηηθμί Ονγακηζμμί 
• ζημ πνόγναμμα «Βμήζεηα ζημ πίηη» ηςκ 

Δήμςκ
• ΓΚΑΒ
• Μαηεοηήνηα



Ποξξπηικέπ απαζςόληζηπ

• Παηδηθέξ Καηαζθεκώζεηξ, 
• Κέκηνα Τγείαξ, 
• Οίθμοξ Γογενίαξ, 
• Κέκηνα Απμθαηάζηαζεξ ΑΜΓΑ, 



Ποξξπηικέπ απαζςόληζηπ

• Ιαηνεία
• Γνγαζηήνηα
• Δηαγκςζηηθά 

θέκηνα
• Γπηπεηνήζεηξ



Ποξξπηικέπ απαζςόληζηπ

Γιεύζενμη Γπαγγειμαηίεξ
Να πνμζθένεη ηηξ οπενεζίεξ ημο ζε αζζεκείξ πμο 

κμζειεύμκηαη ζημ ζπίηη οπό ηαηνηθή παναθμιμύζεζε



Ποξξπηικέπ απαζςόληζηπ

• Ιαηνηθή θαη 
Νμζειεοηηθή 
Ένεοκα

• πεδηαζμόξ 
Τγεημκμμηθώκ 
Τπενεζηώκ



Ποξξπηικέπ απαζςόληζηπ

Κέκηνα 
θηιμλεκίαξ θαη 
πενίζαιρεξ 
Ηιηθηςμέκςκ 
θαη Αηόμςκ με 
Γηδηθέξ 
Ακάγθεξ

http://users.forthnet.gr/the/xariseio/pteryg06.jpg


Ιδηαηηενόηεηεξ Γπαγγέιμαημξ

• Γπείγμκηα 
πενηζηαηηθά

• Γθεμενίεξ



Οη πνμμπηηθέξ απαζπόιεζεξ δηαγνάθμκηαη 
ανθεηά ζεηηθέξ ιόγς ηεξ ορειήξ δήηεζεξ 

ημο επαγγέιμαημξ.



Γοπανηζημύμε !!!



ΚΑΛΗ ΣΤΥΗ ΣΗΝ ΓΠΙΛΟΓΗ 
Α


