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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

SURGICAL NURSING 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

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

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αναφέρει τους κανόνες αποστείρωσης- αντισηψίας- απολύμανσης για το προσωπικό του χειρουργείου, τους χώρους και τα 

εργαλεία/φάρμακα/μηχανήματα/ιματισμό  που χρησιμοποιούνται σε αυτό. 

 Περιγράφει την τεχνική για τη χειρουργική αντισηψία των χεριών και τον τρόπο χειρισμού του αποστειρωμένου υλικού στο χειρουργείο (μπλούζες, 

ιματισμός, σετ εργαλείων κλπ). 

 Αναφέρει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών ενδείξεων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση). 

 Ερμηνεύει τη διάκριση των χειρουργικών επεμβάσεων σε καθαρές, δυνητικά  μολυσμένες, ρυπαρές, σηπτικές. 

 Περιγράφει τις συνήθεις θέσεις τοποθέτησης και τον τρόπο σταθεροποίησης του αρρώστου στο χειρουργικό τραπέζι, ανάλογα με την επέμβαση. 

 Περιγράφει βασικές αρχές εργαλειοδοσίας και τον τρόπο μετακίνησης αποστειρωμένων υλικών από την κίνηση (βοηθός νοσηλευτή)  προς την 

εργαλειοδοσία (νοσηλευτής). 

 Περιγράφει τον τρόπο προετοιμασίας του χειρουργικού πεδίου και τα στάδια που είναι υπό την ευθύνη του βοηθού νοσηλευτή. 

 Αναφέρει  τα κυριότερα μηχανήματα της αίθουσας του χειρουργείου και τα κυριότερα εργαλεία που περιλαμβάνονται στα χειρουργικά σετ ανά 

ειδικότητα.  

 Αναφέρει με ποιούς τρόπους γίνεται η ασφαλής  μεταφορά του ασθενούς από το χειρουργικό τραπέζι προς την αίθουσα ανάνηψης, ανάλογα με το 

είδος της επέμβασης και της αναισθησίας. 

 Περιγράφει τα βήματα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Προμηθεύεται τον κατάλληλο αποστειρωμένο  ιματισμό και εργαλεία (μπλούζες, σεντόνια, χειρουργικά σετ), υπό τις οδηγίες του εργαλειοδότη, 

ανάλογα με το είδος της επέμβασης και τον αριθμό των ιατρών. 

 Συμμετέχει στη σωστή και ασφαλή τοποθέτησή του στο χειρουργικό τραπέζι, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του ασθενούς. 

 Συνδέει στην παροχή ρεύματος τα μηχανήματα (λαπαροσκοπικός πύργος, προβολείς, αναρρόφηση, διαθερμία) και τα θέτει σε 

λειτουργία/κατάσταση αναμονής. 

 Προετοιμάζει το τραπέζι της εργαλειοδοσίας τηρώντας τα πρωτόκολλα αντισηψίας-αποστείρωσης  σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαλειοδότη. 

 Προβαίνει σε καταμέτρηση του υλικού (εργαλεία, γάζες) που υπάρχει στο τραπέζι εργαλειοδοσίας. 

 Βοηθά στο ντύσιμο των ιατρών με αποστειρωμένο ιματισμό και γάντια. 

 Επιβλέπει κατά τη διάρκεια όλης της επέμβασης για τυχόν παραβιάσεις της ασηψίας ενημερώνοντας τους ιατρούς και τον εργαλειοδότη. 

 Καταμετρά  τα υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται, απορρίπτονται ή μολύνονται και αντικαθιστά τον κάδο της αναρρόφησης όταν χρειαστεί. 

 Προμηθεύει τον εργαλειοδότη με τα υλικά και τα εργαλεία που θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης 

 Διαχειρίζεται την αποστολή των παρασκευασμάτων που θα σταλούν για ιστολογική εξέταση, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών. 

 Επιβλέπει την προετοιμασία της αίθουσας για το επόμενο χειρουργείο. 

 Συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο του χειρουργείου. 

 Συνεργάζεται με τον τραυματιοφορέα για την ασφαλή μετακίνηση του ασθενούς προς την αίθουσα ανάνηψης, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών. 

 Αντιλαμβάνεται έγκαιρα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των μηχανημάτων και συμμετέχει στην επίλυσή τους. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 

 Εργάζεται με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια, σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του. 
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4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 

3
 

 

Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε χειρουργεία και µονάδες µετεγχειρητικής ανάνηψης νοσοκοµείων 
και κλινικών του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα. 

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. 

 

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: 

Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Πρώτες Βοήθειες, Ανατοµία – Φυσιολογία - Φαρµακολογία, Μικροβιολογία - Υγιεινή, Χειρουργική Ι & ΙΙ, Παθολογία, 
Γυναικολογία - Παιδιατρική, Στοιχεία ψυχιατρικής - Νευρολογίας, Νοσηλευτική ΙΙ (πρακτική στο νοσοκοµείο), Νοσηλευτική χειρουργική Ι  & 
ΙΙ,  Νοσηλευτική  χειρουργική  Ι  &  ΙΙ  (Πρακτική  σε Νοσοκοµείο), Αποστείρωση - Απολύµανση, Χειρουργική αναισθησία - Αιµοδοσία, 
Χειρουργικές τεχνικές - Αντιµετώπιση σε επείγοντα περιστατικά, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 

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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