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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

HEALTH VISITOR 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ  

 Περιγράφει τις οδούς χορήγησης των φαρμάκων στον ασθενή (από το στόμα, υπογλωσσίως, υποδορίως, ενδοφλεβίως, ενδομυικά, 

εισπνεόμενα, διαδερμικά, από το ορθό). 

 Αναλύει με ευχέρεια τους όρους απορρόφηση φαρμάκου, βιοδιαθεσιμότητα, βιοϊσοδυναμία, κατανομή φαρμάκου, απέκκριση 

φαρμάκου, χρόνος ημίσειας ζωής φαρμάκου, επίπεδα φαρμάκου στον οργανισμό, φαρμακοτεχνική μορφή. 

 Αναφέρει σε ποια όργανα γίνεται ο μεταβολισμός των φαρμάκων  και με ποιους τρόπους αποβάλλονται από τον οργανισμό. 

 Επεξηγεί τι είναι ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός  και ο πλακουντιακός φραγμός και ποιός ο ρόλος τους στη χορήγηση φαρμάκων. 

 Περιγράφει τις φαρμακοτεχνικές  μορφές στις οποίες διατίθενται τα φαρμακευτικά σκευάσματα (δισκία, ταμπλέτες, κάψουλες, 

φακελίσκοι  κλπ) 

 Επεξηγεί τους όρους αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, προσαρμογή/εξατομίκευση δοσολογίας, δόση εφόδου και δόση συντήρησης 

φαρμάκου. 

 Επιδεικνύει βασικές γνώσεις στατιστικής, προκειμένου να μπορεί να παρουσιάζει και να ερμηνεύει διαγράμματα μελετών. 

 Αναφέρει  βασικές αρχές των τεχνικών πωλήσεων και marketing. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Περιγράφει με άνεση όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη φαρμακοτεχνική μορφή, τις ενδείξεις/αντενδείξεις και τη βιοδιαθεσιμότητα 

των φαρμάκων που προωθεί. 

 Αναλύει με αποτελεσματικότητα τα πλεονεκτήματα των φαρμάκων που παρουσιάζει, έναντι  ανταγωνιστικών φαρμάκων, τόσο  σε σχέση 

με την καινοτομία/βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ασθενών  όσο και σε σχέση με την εξοικονόμηση χρημάτων. 

 Απαντά με σαφήνεια σε οποιαδήποτε ερώτηση   σε σχέση με τα φάρμακα που προωθεί.  

 Βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητές του στην προώθηση των προϊόντων. 

 Χρησιμοποιεί με επάρκεια την αγγλική γλώσσα τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο φαρμακευτικής ορολογίας.  

 Επικοινωνεί με άνεση και ευελιξία επιδεικνύοντας οξυδέρκεια, και υπομονή. 

 Χειρίζεται με ευχέρεια Η/Υ και το διαδίκτυο. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Εργάζεται με αυτονομία ακολουθώντας το πλαίσιο δράσης της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται. 

 Συνεργάζεται αποτελεσματικά με την εταιρεία του και με τους αποδέκτες των υπηρεσιών του. 

 Δρα με υπευθυνότητα ακολουθώντας τη δεοντολογία του επαγγέλματος. 

4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στη φαρμακευτική βιομηχανία επισκεπτόμενος γιατρούς, οδοντογιατρούς, 
φαρμακοποιούς, κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ασφαλιστικά ταμεία για την ενημέρωση / προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.  
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-
3-2001), ως ισχύει. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


                                                                     

1 Εφόσον ισχύει. 
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5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του τίτλου 

σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση 
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων πιστοποίησης 
(επιτυχών / αποτυχών) 
 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο 
πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3 
ΕΠΠ/EQF)  

Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Ανατομία, Βιοχημεία, Μικροβιολογία, Φυσιολογία Ι ,ΙΙ, Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή επικοινωνία, 
Πληροφορική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, Νοσολογία Ι, ΙΙ, Αρχές μάρκετινγκ, Τεχνικές πωλήσεων, Βιοστατιστική,  Τοξικολογία, Φαρμακολογία Ι, ΙΙ, Στρατηγική 
μάρκετινγκ, Ιατρική και φαρμακευτική αγγλική ορολογία, Δημόσιες σχέσεις, Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων, Νομοθεσία – Δεοντολογία, 
Φαρμακοοικονομία, Αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα, Επικοινωνία με τον πελάτη, Συμπεριφορά καταναλωτή. 

  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 
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