Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

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

NURSING FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

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











Αναγνωρίζει την αδρή ανατομική κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος και τη θέση του κάθε οργάνου σε αυτό.
Αναλύει τις φυσιολογικές τιμές των ζωτικών σημείων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση) και τις διακυμάνσεις αυτών.
Αναφέρει τις συχνότερες διαταραχές συναισθήματος και προσωπικότητας και την αδρή συμπτωματολογία τους.
Αποδίδει αδρά τις έννοιες διεγερτικός/συγχυτικός/ανοϊκός/εξαρτημένος ασθενής.
Περιγράφει τις ιδιαιτερότητες στη νοσηλεία των ψυχιατρικών ασθενών, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του
εργαζομένου προσωπικού.
Αναφέρει τους κανόνες υγιεινής- αποστείρωσης-αντισηψίας-απολύμανσης για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους χώρους του
ιδρύματος/κλινικής.
Περιγράφει τα μέτρα προστασίας και τους τρόπους πρόληψης μετάδοσης νοσημάτων και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Περιγράφει τις οδούς χορήγησης φαρμάκων και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε μία οδό, όταν χορηγούνται φάρμακα σε
ασθενείς με ψυχικές παθήσεις και αναπηρίες.
Περιγράφει τα βήματα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Περιγράφει τα βήματα και τα μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθήσει όταν διαπιστώσει ότι ένας ασθενής προβαίνει σε πράξεις που θέτουν σε
κίνδυνο τη δική του ζωή ή την ασφάλεια των υπολοίπων ασθενών και του προσωπικού.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Επιμελείται τη σωματική υγιεινή και καθαριότητα του ασθενούς.

Επιμελείται το στρώσιμο του κρεβατιού με καθαρά κλινοσκεπάσματα και την τοποθέτηση του ασθενούς σε αναπαυτική θέση.

Προετοιμάζει και συνοδεύει τον ασθενή, όταν πρόκειται να διενεργηθούν διαγνωστικές/επεμβατικές πράξεις μεριμνώντας για την ασφαλή μεταφορά
του, εφόσον δοθεί τέτοια οδηγία.

Επιμελείται την υγιεινή του θαλάμου του ασθενούς (αερισμός θαλάμου, ενημέρωση για τυχόν ακαθαρσίες κλπ) και επιβλέπει την τήρηση των
κανόνων αντισηψίας-απολύμανσης.

Επιμελείται την καταγραφή και αξιολόγηση των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και των εκκρίσεων των
παροχετεύσεων/καθετήρων.

Χορηγεί φάρμακα από το στόμα, ενδομυικώς και υποδορίως, σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσηλευτή ή του ιατρού, μεριμνώντας για τον ασφαλή και
αποτελεσματικό τρόπο χορήγησής τους.

Διεκπεραιώνει υποκλυσμούς και τοποθέτηση σωλήνα αερίων εφόσον δοθεί ανάλογη οδηγία από τον ιατρό/νοσηλευτή.

Τοποθετεί και ρυθμίζει τις συσκευές χορήγησης οξυγόνου και εισπνεόμενων φαρμάκων με ρινικό καθετήρα, μασκα venturi ή με τέντα (παιδιά),όταν
δοθεί η ανάλογη οδηγία από τον ιατρό.

Σιτίζει τον ασθενή από το στόμα, μέσω ρινογαστρικού σωλήνα (levin) ή γαστροστομίας, όταν υπάρχει η ανάλογη οδηγία διασφαλίζοντας την ασφαλή
διεκπεραίωση της.

Σταθεροποιεί τους καθετήρες και σωλήνες παροχέτευσης για αποφυγή ατυχηματικής αφαίρεσής τους, όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία.

Επιμελείται την αντισηψία των σωλήνων παροχέτευσης/ καθετήρων/ αναπνευστήρων, όταν δοθεί η αντίστοιχη οδηγία.

Εφαρμόζει οποιοδήποτε βήμα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του ζητηθεί.

Παραλαμβάνει και ανανεώνει τον απαραίτητο υλικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό που θα ζητηθεί σε οποιαδήποτε επιτελούμενη ιατρική ή
νοσηλευτική πράξη στο θάλαμο του ασθενούς.

Εφαρμόζει μέτρα περιορισμού και ακινητοποίησης του ασθενούς όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία, μεριμνώντας πάντα και για τη δική του ασφάλεια.

Αναγνωρίζει έγκαιρα τυχόν παθολογικές και απειλητικές για την υγεία του ασθενούς καταστάσεις και ενημερώνει τον υπεύθυνο νοσηλευτή ή ιατρό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Συνεργάζεται με απόλυτη ψυχραιμία σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.

Εργάζεται με αξιοπιστία, σεβασμό στον ασθενή και τους συναδέλφους του και εχεμύθεια, σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματός του
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Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. |

2

Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του βασίζεται
στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για
τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019 |
europass.cedefop.europa.eu
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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 ψυχιατρικά νοσοκοµεία, ψυχιατρικά τµήµατα γενικών νοσοκοµείων,
κοινοτικά κέντρα, µονάδες επανένταξης κλπ.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 53-2001), 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/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών

1

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1

Ναι

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/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας

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)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1

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:
Πρώτες Βοήθειες, Ανατοµία – Φυσιολογία - Φαρµακολογία, Μικροβιολογία - Υγιεινή, Χειρουργική, Παθολογία, Γυναικολογία Παιδιατρική, Στοιχεία ψυχιατρικής - νευρολογίας, Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκοµείο), Ψυχιατρική Ι & ΙΙ,
Ψυχολογία - Νευροψυχολογία, Ψυχιατρική νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Ψυχιατρική νοσηλευτική (πρακτική στο νοσοκοµείο), 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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