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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Νοσηλευτικής ατόµων µε ψυχικές παθήσεις" 
έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να 
εργαστεί ως υπάλληλος σε : 

�Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία (∆ηµόσια και Ιδιωτικά) 
�Ψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών Νοσοκοµείων 
�Κέντρα Υγείας και Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής 
�Κινητές µονάδες ψυχιατρικής περίθαλψης 
�Μονάδες εξωνοσοκοµειακής παρακολούθησης ψυχικών ασθενών (Νοσοκοµεία ηµέρας, 
Ξενώνες - προστατευµένα διαµερίσµατα). 
�Μονάδες επανένταξης ψυχικών ασθενών 
�Θεραπευτικές κοινότητες χρηστών τοξικών ουσιών. 

 
 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Νοσηλευτικής ατόµων µε ψυχικές παθήσεις" 

συµµετέχει υπό την ευθύνη του Νοσηλευτή στην Νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή και εκτελεί τις 
ακόλουθες κύριες δραστηριότητες. 

 
1. Πραγµατοποιεί Νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείµενο εκπαίδευσης, 
εξειδίκευσης και εµπειρίας του και που έχουν σχέση µε την  

�διάγνωση 
�θεραπεία 
�παρακολούθηση 
�αποκατάσταση 

2. Συµβάλλει αποφασιστικά στην προσέγγιση, υποστήριξη τόσο του ψυχικά αρρώστου και χρήστη 
τοξικών ουσιών όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος αυτών. 

3. Συνεργάζεται µε όλα τα µέλη της θεραπευτικής οµάδας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, 
Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές). 

4. Συµβάλλει στην αποτοξίνωση, αποϊδρυµατοποίηση, αποασυλοποίηση και επανένταξη του ψυχικά 
πάσχοντα και χρήστη τοξικών ουσιών ώστε να αποτελέσει και πάλι δηµιουργική µονάδα του 
κοινωνικού συνόλου. 

5. Χρησιµοποιεί και εφαρµόζει συστηµατικά τα µέσα ατοµικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας - 
ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται. 

6. Επιλέγει, προµηθεύει, χρησιµοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισµό των χώρων εργασίας του 
(εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιµο υλικό κ.λ.π.) 
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 
 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. "Νοσηλευτικής ατόµων µε ψυχικές παθήσεις" συνεργάζεται µε 

όλα τα µέλη της θεραπευτικής οµάδας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς 
Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές). Επίσης παρέχει Νοσηλευτική φροντίδα υπό την ευθύνη και 
καθοδήγηση του υπευθύνου νοσηλευτή και βοηθάει στην εκτέλεση των νοσηλευτικών πράξεων της 
Βασικής Νοσηλευτικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής. Οι νοσηλευτικές φροντίδες παρέχονται στα 
Νοσοκοµεία και στις σύγχρονες δοµές της Π.Φ.Υ. 

  
 Έτσι ο κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. "Νοσηλευτικής ατόµων µε ψυχικές παθήσεις" πρέπει :  
1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Στρώσιµο κρεβατιού σε όλες τις θέσεις. 
�Τοποθέτηση ασθενούς σε αναπαυτικές θέσεις. 
�Ατοµική καθαριότητα ασθενούς. 
�Καθηµερινή φροντίδα ασθενούς. 
�Περιορισµός ασθενούς. 
 
2. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να γνωρίζει : 
�Για την ψυχογενή ανορεξία ότι οδηγεί σε άρνηση τροφής και εκσεσηµασµένη απώλεια βάρους και 

ότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή. 
�Τις διαταραχές που µπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση τροφής : Σχιζοφρένεια (ιδέες 
δηλητηρίασης,) κατάθλιψη (ανορεξία), ψυχογενής ανορεξία. 

Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Φυσική διατροφή. 
�Τεχνητή διατροφή. 
�∆ιατροφή παιδιού. 
 
3. ΕΠΙΣΠΑΣΤΙΚΑ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Όλα τα είδη των επισπαστικών. 
�Τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιεί το κάθε είδος επισπαστικού. 
�Τις τεχνικές εφαρµογής τους. 
 
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί τη λήψη και καταγραφή : 
�Της θερµοκρασίας του ασθενούς. 
�Της αρτηριακής πίεσης του αίµατος. 
�Του αρτηριακού σφυγµού. 
�Των αναπνοών. 
�Της ετοιµασίας του υλικού και βοήθεια του Ιατρού για τη λήψη φλεβικής πίεσης. 
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5. ΦΑΡΜΑΚΑ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Την χορήγηση φαρµάκων. 
�Τους όρους που αφορούν τη φροντίδα και χορήγηση φαρµάκων. 
�Την φύλαξη των φαρµάκων. 
�Τις βασικές αρχές χορήγησης φαρµάκων σε παιδιά. 
�Την χορήγηση φαρµάκων από το στόµα. 
�Την χορήγηση φαρµάκων παρεντερικά. 

α) µε ένεση  
β) µε έγχυση. 

 
6. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Την προετοιµασία υλικού για µετάγγιση. 
�Την διαδικασία χορήγησης αίµατος. 
�Τις αντιδράσεις από τη µετάγγιση. 
�Τη µετάγγιση πλάσµατος και λευκωµάτων αίµατος. 
 
7. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Τις βασικές αρχές παρακεντήσεων. 
�Τον σκοπό των παρακεντήσεων. 
�Την θέση του ασθενούς ανάλογα µε τις παρακεντήσεις. 
�Την ενηµέρωση του ασθενούς για την παρακέντηση. 
�Την βοήθεια του ιατρού κατά την παρακέντηση. 
�Την παρακολούθηση του ασθενούς µετά την παρακέντηση. 
�Την τακτοποίηση του χρησιµοποιούµενου υλικού. 
 
8. ΟΞΥΓΟΝΟ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Την ασφαλή χρήση οξυγόνου. 
�Τις µεθόδους οξυγόνου. 
�Την ετοιµασία υλικού για χορήγηση οξυγόνου. 
�Τις βασικές αρχές χορήγησης οξυγόνου σε παιδιά. 
�Φροντίδα παιδιού σε θερµοκοιτίδα. 
 
9. ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Τα αίτια δηµιουργίας κατακλίσεων. 
�Την πρόληψη κατακλίσεων. 
�την ετοιµασία υλικού για περιποίηση κατακλίσεων. 
�Την περιποίηση κατακλίσεων. 
 
10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ 
Να γνωρίζει : 



  

 
 

 
 

Σελίδα 7 από 42 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

�Τα προβλήµατα στην ούρηση. 
�Είδη καθετήρων. 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Τον καθετηριασµό ουροδόχου κύστεως. 
�Την πλύση ουροδόχου κύστεως. 
 
11. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Τις ανωµαλίες απεκριτικής λειτουργίας του εντέρου. 
�Τα υπόθετα. 
�Τον σωλήνα αερίων. 
�Τους υποκλισµούς. 
 
12. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Την ετοιµασία για τραχειοστοµία. 
�Την βοήθεια του ιατρού κατά την εκτέλεση της τραχειοστοµίας. 
�Την ετοιµασία υλικού για αλλαγή και φροντίδα στοµίου. 
�Την εκτέλεση αλλαγής τραχειοσωλήνα. 
�Την αναρρόφηση τραχειοστοµίας. 
 
13. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Να γνωρίζει και να εφαρµόζει : 
�Τις βασικές αρχές ασηψίας - αντισηψίας - απολύµανσης- αποστείρωσης. 
�Τις µεθόδους αποστείρωσης. 
�Την ετοιµασία υλικού για αποστείρωση. 
�Τον κατάλληλο χειρισµό των αποστειρωµένων ειδών. 
 
14. ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Τα µέτρα πρόληψης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
�Τα µέτρα αντιµετώπισης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
 
15. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Την αντιµετώπιση αρρώστων µε µεταδοτικά νοσήµατα. 
�Την αντιµετώπιση παιδιού µε λοιµώδη νοσήµατα. 
�Τα προφυλακτικά µέτρα. 
 
16. ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να γνωρίζει και να εκτελεί : 
�Την προετοιµασία του ασθενούς και της οικογένειάς για το χειρουργείο. 
�Την γενική προεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς. 
�Την προετοιµασία του κρεβατιού και θαλάµου. 
�Την µετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση του ασθενούς. 
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�Την περιποίηση του χειρουργικού τραύµατος. 
 
17. ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 
Να γνωρίζει και να φροντίζει ασθενή µε : 
�Νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος. 
�Νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. 
�Παθήσεις αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων. 
�Νοσήµατα µεταβολισµού και ενδοκρινών αδένων. 
�Ορθοπεδικές παθήσεις. 
�Οφθαλµολογικές παθήσεις. 
�ΩΡΛ παθήσεις. 
�Περιτοναϊκή κάθαρση - Τεχνητό νεφρό. 
�Εγκαύµατα. 
 
18. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Τις ανάγκες του παιδιού στις διάφορες φάσεις της ζωής του. 
�Το παιδί µε ειδικές ανάγκες. 
�Το παιδί στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας. 
�Το παιδί µε καρκίνο. 
�Το παιδί µε πάθηση του : 

�πεπτικού συστήµατος 
�αιµοποιητικού 
�κυκλοφοριακού 
�ουροποιητικού 
�µυοσκελετικού 
�νευρικού 

 
19. ΘΑΝΑΤΟΣ 
Να γνωρίζει :  

�Τα ψυχολογικά στάδια αντιµετώπισης του θανάτου 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 

�Τις ανάγκες του ετοιµοθάνατου. 
�Την εφαρµογή τεχνικών ετοιµασίας νεκρού. 
�Την υποστήριξη του περιβάλλοντος. 
�Το παιδί και θάνατο. 

 
20. ΨΥΧΩΣΕΙΣ (ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ & ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ) 
Να γνωρίζει : 
�∆ιαίρεση των ψυχώσεων. 
�Επιδηµιολογία των ψυχώσεων (συχνότητα, ηλικία έναρξης, πορεία). 
�Παράγοντες που δηµιουργούν τις ψυχώσεις. 
�Θεραπεία των ψυχώσεων (φάρµακα και λοιπές θεραπείες - ECT, ψυχοθεραπείες κ.λ.π.). 

�Συµπτώµατα των ψυχώσεων :  διαταραχές σκέψης (περιεχοµένου και ροής - δοµής) αντίληψης 
(διαφορά παραίσθησης - ψευδαίσθησης), συναισθήµατος, βούλησης, κ.λ.π.(όρεξη, ύπνος κ.ά). 
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� Τα είδη της σχιζοφρένειας και τις προεξάρχουσες διαταραχές στο καθένα. 
� Τις φάσεις της µανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης (διπολικής διαταραχής). 
� Τη φροντίδα του ψυχωτικού ασθενούς. 
 
21. ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Τι είναι νεύρωση. 
� Αιτιοπαθογένεια ως αποτέλεσµα ενδοψυχικής σύγκρουσης. 
�∆ιαίρεση των νευρώσεων. 
� Τον ορισµό των κυριοτέρων :(ιδεοψυχοαναγκαστικής διαταραχής, διαταραχής και κρίσης πανικού, 

φοβίας, υστερίας γενικευµένης αγχώδους διαταραχής) 
� Την κατηγοριοποίηση των φοβιών ανάλογα µε το ερέθισµα (ζωοφοβίες, αγοραφοβία κ.λ.π.). 
� Την διάκριση της υστερικής από την επιληπτική κρίση µε βάση την πτώση και τι προηγήθηκε αυτής 

καθώς και την προσωπικότητα του ασθενούς.  
�Παράγοντες που δηµιουργούν τις νευρώσεις. 
�Συµπτώµατα των νευρώσεων. 
�Θεραπεία των νευρώσεων. 
 
22. ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
Να γνωρίζει : 
�Τι είναι επιληψία. 
�Είδη επιληψίας. 
�∆ιάγνωση. 
�Θεραπεία. 
�Νοσηλευτική φροντίδα. 
 
23. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�∆ιατήρηση της ψυχοσωµατικής υγείας. 
�Φροντίδα σε οξείες καταστάσεις. 
�Αποκατάσταση. 
� Τη συµπτωµατολογία των οργανικών ψυχοσυνδρόµων. 
� Τις διαταραχές της µνήµης κατά την άνοια. 
� Τις διάφορες νόσους που προκαλούν άνοια. 
 
24. ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Τα προβλήµατα ανάπτυξης του παιδιού. 
�Πρόληψη ψυχικών διαταραχών στα παιδιά και εφήβους. 
�Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές. 
 
25. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Να γνωρίζει : 
� Τις ουσίες που προκαλούν εξάρτηση (παράνοµες, νόµιµες και συνταγογραφούµενς). 
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� Για το σύνδροµο στέρησης κυρίως από το οινόπνευµα ("τροµώδες παραλήρηµα"), την 
συµπτωµατολογία του και την επικινδυνότητά του. 

� Για τις δοµές απεξάρτησης των χρηστών. 
� Τι σηµαίνει ανάπτυξη ανοχής. 
� Τι σηµαίνει εθισµός και σύνδροµο στέρησης (ψυχολογικό και σωµατικό). 
� Τον κίνδυνο εξάρτησης από συνταγογραφούµενα απλά ηρεµιστικά. 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Την αποτοξίνωση των χρηστών. 
�Την κοινωνική επανένταξη. 
�Την επαγγελµατική επανένταξη. 
 
26. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
Να γνωρίζει : 
�Ψυχοφάρµακα. 
�ECT. 
�Χειρουργική θεραπεία. 
�Ψυχοθεραπεία. 
�Ινσουλινοθεραπεία. 
�Ψυχολογική κινητοποίηση (Εργασιθεραπεία). 
� Τις παρενέργειες των νευροληπτικών :         

εξωπυραµιδική συµπτωµατολογία (τρόµος, δυστονία, ακαθισία), ορθοστατική υπόσταση, 
δυσκοιλιότητα κ.λ.π. και την αντιµετώπισή τους (χορήγηση φαρµάκων, διαιτητικές συστάσεις, 
υγρά, αλάτι, βραδεία έγερση κ.λ.π.) 

� Τις παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών (υπόταση, αρρυθµίες, δυσκοιλιότητα, ξηροστοµία κ.λ.π.), 
τον κίνδυνο από την υπερδοσολογία τους και την αποφυγή συνταγογράφησης πολλών δισκίων σε 
αρρώστους που µπορεί να τα χρησιµοποιήσουν για να αυτοκτονήσουν. 

� Τους κινδύνους από την αύξηση των επιπέδων του λιθίου στο αίµα και την ανάγκη συχνής 
παρακολούθησης. 

� Τα πρώιµα συµπτώµατα της τοξικότητας από το λίθιο. 
� Τον κίνδυνο από τη χρήση ψυχοφαρµάκων τις ζεστές ηµέρες. 
 
27. ΣΧΟΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Να γνωρίζει : 
� Από την ψυχανάλυση τι είναι τι εγώ, το εκείνο και το υπερεγώ, το συνειδητό και το ασυνείδητο, 

καθώς και ποιά είναι τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης κατά FREUD. 
� Από τις θεωρίες της συµπεριφοράς τι είναι ανεξάρτητο και τι εξαρτηµένο αντανακλαστικό και πώς 

γίνεται η εγκατάσταση του εξαρτηµένου. 
�Από τη γνωσιακή θεωρία τι είναι γνωσίες και πως γίνεται η γνωσιακή θεραπεία (προσπάθεια 

αλλαγής παθολογικών γνωσιών). 
�Από τις θεωρίες των συστηµάτων τι θεωρείται σύστηµα, τι οµοιόσταση του συστήµατος και ποιά τα 

παθολογικά επακόλουθα της διατήρησης της οµοιόστασης. 
�Τι ονοµάζεται συνείδηση. 
�Ποιές οι φυσιολογικές διακυµάνσεις της. 
�Ποιές οι διαταραχές του επιπέδου της. 
�Ποιές κύριες ψυχολογικές λειτουργίες συµβαίνουν στην βρεφική και νηπιακή ηλικία. 
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�Τι επίδραση έχει στην ανάπτυξη κοινωνικότητας η παιδική ηλικία. 
�Εφηβεία και έναρξη σεξουαλικότητας. 
�Ενήλικη ζωή και απόδοση στο κοινωνικό σύνολο. 
�Γεροντική ηλικία και αίσθηση ολοκλήρωσης µέσα από ικανοποιήσεις από ζωή και οικογένεια. 
 
28. ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Να γνωρίζει : 
� Τι είναι η φαιά και τι η λευκή ουσία 
�Πού βρίσκονται τα βασικά (ζωτικά) εγκεφαλικά κέντρα και πού εδράζονται οι κύριες (αισθητικές και 

κινητικές) λειτουργίες στον εγκέφαλο. 
� Πως λειτουργεί το αντανακλαστικό τόξο και ποιές οι συνέπειες της ύπαρξης του σε βλάβη στα 

διάφορα επίπεδα (είδη παράλυσης ανάλογα µε το επίπεδο της βλάβης). 
�Πλαγίωση λειτουργιών του Κ.Ν.Σ. (δεξιοχειρία, έλεγχος του λόγου). 
� ∆ιαταραχές αισθητικότητας και αντίληψης θερµοκρασίας. 
�Συνέπειες αύξησης ενδοκράνιας πίεσης και µηχανισµός θανάτου εξ αιτίας της. 
�∆ιαταραχές κινητικότητας και λόγου. 
�Τις νευρικές οδούς του πόνου. 
�Το επίπεδο στο οποίο δρούν οι διάφορες κατηγορίες αναλγητικών φαρµάκων. 
�Τη "θεωρία ελέγχου της πύλης" για τον πόνο. 
 
29. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Επιδηµιολογικά στοιχεία των κυριοτέρων νοσηµάτων (ν. PARKINSON, αγγειακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων, επιληψίας, σκλήρυνσης κατά πλάκας κ.λ.π.). 
�Συµπτωµατολογία, πορεία και πρόγνωση των νόσων αυτών. 
�Τη διάκριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ισχιαιµικά και αιµορραγικά. 
�Τις κατηγορίες των νεοπλασιών του Κ.Ν.Σ. 
�Τις λοιπές χωροκατακτητικές βλαβες του Κ.Ν.Σ. 
�Τις γενικευµένες λοιµώξεις του Κ.Ν.Σ. (πολυοµελίτιδα, ερπητική εγκεφαλήτιδα, AIDS κ.λ.π.). 
Να µπορεί να διακρίνει : 
�Την κεντρική από την περιφερική βλάβη του προσωπικού νεύρου. 
�Το επίπεδο της βλάβης από το είδος της παράλυσης και το δερµατοτόµιο που πάσχει (αδρά). 
�Τις αφασίες εκποµπής και αντίληψης. 
 
30. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Ποιές είναι. 
�Τι ονοµάζεται ψυχοσωµατική πάθηση. 
 
31. ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (∆Π) 
Να γνωρίζει : 
� Τι ορίζεται ως ∆Π. 
�Ποιές οι κατηγορίες των ∆Π και τι περιλαµβάνουν. 
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32. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
Να γνωρίζει : 
� Τον ορισµό του "ιδρυµατισµού". 
� Την αποφυγή µακροχρόνιων νοσηλειών. 
� Την συµµετοχή της οικογένειας. 
� Την ύπαρξη µετανοσοκοµειακών ξενώνων. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές 
Παθήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 
 
 
1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να γνωρίζει : 
�Το στρώσιµο κρεβατιού σε όλες τις θέσεις. 
�Τις αναπαυτικές θέσεις του ασθενούς. 
�Την ατοµική καθαριότητα του ασθενούς. 
�Τις διαδικασίες κατά την καθηµερινή φροντίδα ασθενούς. 
�Την εφαρµογή περιοριστικών µέτρων. 
 
 
2. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να γνωρίζει : 
�Για την ψυχογενή ανορεξία ότι οδηγεί σε άρνηση τροφής και εκσεσηµασµένη απώλεια βάρους και 

ότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή. 
�Τις διαταραχές που µπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση τροφής : Σχιζοφρένεια (ιδέες 
δηλητηρίασης,) κατάθλιψη (ανορεξία), ψυχογενής ανορεξία. 

�Τις διαιτητικές ανάγκες του ασθενούς. 
�Τα προβλήµατα διατροφής. 
�Την φυσική διατροφή. 
�Τους τρόπους τεχνητής διατροφής. 
�Τις βασικές αρχές διατροφής παιδιού. 
 
3. ΕΠΙΣΠΑΣΤΙΚΑ 
Να γνωρίζει : 
�Τα είδη των επισπαστικών. 
�Τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιεί το κάθε είδος επισπαστικού. 
�Τις παρενέργειες από την τοποθέτηση επισπαστικού. 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Να γνωρίζει και να αξιολογεί : 
�Την θερµοκρασία. 
�Την αρτηριακή πίεση. 
�Τον αρτηριακό σφυγµό. 
�Την αναπνοή. 
�Την ετοιµασία του υλικού και βοήθεια του Ιατρού για τη λήψη φλεβικής πίεσης. 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΑ 
Να γνωρίζει : 
�Τις µορφές φαρµάκων. 
�Τις οδούς χορήγησης των φαρµάκων. 
�Τη δράση των φαρµάκων. 
�Τις κατηγορίες των αναλγητικών φαρµάκων. 
�Τις παρενέργειες των φαρµάκων. 
�Τους όρους που αφορούν τη φροντίδα και χορήγηση φαρµάκων. 
�Τις βασικές αρχές χορήγησης φαρµάκων σε παιδιά. 
�Τις βασικές αρχές χορήγησης φαρµάκων από το στόµα. 
�Την χορήγηση φαρµάκων µε : 

α) ενδοµυϊκή ένεση  
β) υποδόρια ένεση 
γ) ενδοφλέβια ένεση 

�Τους κινδύνους από την παραντερική χορήγηση. 
�Την ενδοφλέβια ένεση. 
 
6. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Να γνωρίζει : 
�Γενικά περί αίµατος. 
�Για τη διασταύρωση αίµατος. 
�Τη φύλαξη του αίµατος. 
�Φροντίδα αιµοδότη. 
�Γενικές αρχές µετάγγισης. 
�Αντιδράσεις από µετάγγιση. 
�Τη µετάγγιση πλάσµατος και λευκωµάτων αίµατος. 
 
7. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Ανατοµία της περιοχής. 
�Βασικές αρχές παρακεντήσεων. 
�Θέση του ασθενούς ανάλογα µε την παρακεντήση. 
�Προετοιµασία κατάλληλων υλικών για παρακέντηση. 
�Τεχνική παρακεντήσεων. 
 
8. ΟΞΥΓΟΝΟ 
Να γνωρίζει : 
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�Τις µεθόδους χορήγησης οξυγόνου. 
�Την ετοιµασία υλικού για χορήγηση οξυγόνου. 
�Την ασφαλή χορήγηση οξυγόνου. 
�Τις βασικές αρχές χορήγησης οξυγόνου. 
�Για την νοσηλεία παιδιού που παίρνει οξυγόνο. 
 
9. ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Τα αίτια δηµιουργίας κατακλίσεων. 
�Τις συνήθεις θέσεις δηµιουργίας κατακλίσεων. 
�Την πρόληψη των κατακλίσεων. 
�Την περιποίηση κατακλίσεων. 
 
10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ 
Να γνωρίζει : 
�Τα προβλήµατα του ουροποιητικού συστήµατος. 
�Τις ενδείξεις καθετηριασµού ουροδόχου κύστεως. 
�Τις βασικές αρχές καθετηριασµού. 
�Τα είδη και τις µορφές καθετήρων. 
�Την πλύση ουροδόχου κύστεως. 
 
11. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 
Να γνωρίζει : 
�Τις ανωµαλίες απεκριτικής λειτουργίας του εντερικού σωλήνα. 
�Τα µέτρα για εφαρµογή υποθέτου. 
�Τα µέτρα για εφαρµογή σωλήνα αερίων. 
�Τα µέτρα για όλα τα είδη υποκλισµού. 
 
12. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ 
Να γνωρίζει : 
�Την ανατοµία της περιοχής. 
�Την ετοιµασία υλικού για αλλαγή και φροντίδα τραχειοστοµίας. 
�Την τεχνική αλλαγής τραχειοσωλήνα. 
 
13. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Να γνωρίζει : 
�Τις βασικές αρχές ασηψίας - αντισηψίας - απολύµανσης- αποστείρωσης. 
�Τις µεθόδους αποστείρωσης. 
�Την ετοιµασία υλικού για αποστείρωση. 
�Τον κατάλληλο χειρισµό των αποστειρωµένων ειδών. 
 
14. ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Τι είναι λοίµωξη. 
�Τα µέτρα πρόληψης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
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�Τα µέτρα αντιµετώπισης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
 
15. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
Να γνωρίζει : 
�Τα µέτρα αντιµετώπισης αρρώστων µε µεταδοτικά νοσήµατα. 
�Την αντιµετώπιση του παιδιού µε λοιµώδη νοσήµατα. 
�Τα µέτρα προφύλαξης του προσωπικού. 
 
16. ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να γνωρίζει : 
�Την προετοιµασία του ασθενούς και της οικογένειας για το χειρουργείο. 
�Την γενική προεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς. 
�Την µετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση του ασθενούς. 
�Τις µετεγχειρητικές δυσχέρειες και επιπλοκές. 
�Τη φροντίδα του χειρουργικού τραύµατος. 
 
17. ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 
Να γνωρίζει τα προβλήµατα ασθενών : 
�Από το αναπνευστικό σύστηµα. 
�Από το πεπτικό σύστηµα. 
�Από το κυκλοφοριακό σύστηµα. 
�Από το αιµοποιητικό σύστηµα. 
�Μεταβολισµού και ενδοκρινών αδένων. 
�Με ορθοπεδικές παθήσεις. 
�Με οφθαλµολογικές παθήσεις. 
�Με ΩΡΛ παθήσεις. 
�Με περιτοναϊκή κάθαρση και τεχνητό νεφρό. 
�Με εγκαύµατα. 
 
18. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Να γνωρίζει : 
�Τις ανάγκες του παιδιού στις διάφορες φάσεις της ζωής του. 
�Για το παιδί µε ειδικές ανάγκες. 
�Για το παιδί στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). 
�Για το παιδί µε καρκίνο. 
�Για το παιδί µε παθήσεις : 

�του πεπτικού συστήµατος 
�του αιµοποιητικού 
�του κυκλοφοριακού 
�του ουροποιητικού 
�του µυοσκελετικού 
�του νευρικού 

 
19. ΘΑΝΑΤΟΣ 
Να γνωρίζει : 
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�Τα ψυχολογικά στάδια αντιµετώπισης του θανάτου. 
�Τις ανάγκες του ετοιµοθάνατου ασθενούς. 
�Την αντιµετώπιση και βοήθεια της οικογένειας. 
�Για το παιδί και το θάνατο. 
 

20. ΨΥΧΩΣΕΙΣ (ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ & ΜΑΝΙΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ) 
Να γνωρίζει : 
�∆ιαίρεση των ψυχώσεων. 
�Επιδηµιολογία των ψυχώσεων (συχνότητα, ηλικία έναρξης, πορεία). 
�Παράγοντες που δηµιουργούν τις ψυχώσεις. 
�Θεραπεία των ψυχώσεων (φάρµακα και λοιπές θεραπείες - ECT, ψυχοθεραπείες κ.λ.π.). 

�Συµπτώµατα των ψυχώσεων :  διαταραχές σκέψης (περιεχοµένου και ροής - δοµής) αντίληψης 
(διαφορά παραίσθησης - ψευδαίσθησης), συναισθήµατος, βούλησης, κ.λ.π.(όρεξη, ύπνος κ.ά). 

� Τα είδη της σχιζοφρένειας και τις προεξάρχουσες διαταραχές στο καθένα. 
� Τις φάσεις της µανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης (διπολικής διαταραχής). 
� Τη φροντίδα του ψυχωτικού ασθενούς. 
 
21. ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Τι είναι νεύρωση. 
� Αιτιοπαθογένεια ως αποτέλεσµα ενδοψυχικής σύγκρουσης. 
�∆ιαίρεση των νευρώσεων. 
� Τον ορισµό των κυριοτέρων :(ιδεοψυχοαναγκαστικής διαταραχής, διαταραχής και κρίσης πανικού, 

φοβίας, υστερίας γενικευµένης αγχώδους διαταραχής) 
� Την κατηγοριοποίηση των φοβιών ανάλογα µε το ερέθισµα (ζωοφοβίες, αγοραφοβία κ.λ.π.). 
� Την διάκριση της υστερικής από την επιληπτική κρίση µε βάση την πτώση και τι προηγήθηκε αυτής 

καθώς και την προσωπικότητα του ασθενούς.  
�Παράγοντες που δηµιουργούν τις νευρώσεις. 
�Συµπτώµατα των νευρώσεων. 
�Θεραπεία των νευρώσεων. 
 
22. ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
Να γνωρίζει : 
�Τι είναι επιληψία. 
�Είδη επιληψίας. 
�∆ιάγνωση. 
�Θεραπεία. 
�Νοσηλευτική φροντίδα. 
 
23. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Να γνωρίζει : 
�∆ιατήρηση της ψυχοσωµατικής υγείας. 
�Φροντίδα σε οξείες καταστάσεις. 
�Αποκατάσταση. 
� Την συµπτωµατολογία των οργανικά ψυχοσωµατικών ατόµων. 
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� Τις διαταραχές της µνήµης κατά την άνοια. 
� Τις διάφορες νόσους που προκαλούν άνοια. 
 
24. ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
Να γνωρίζει : 
�Τα προβλήµατα ανάπτυξης του παιδιού. 
�Πρόληψη ψυχικών διαταραχών στα παιδιά και εφήβους. 
�Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές. 
 
25. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Να γνωρίζει : 
� Τις ουσίες που προκαλούν εξάρτηση (παράνοµες, νόµιµες και συνταγογραφούµενς). 
� Για το σύνδροµο στέρησης κυρίως από το οινόπνευµα ("τροµώδες παραλήρηµα"), την 

συµπτωµατολογία του, την επικινδυνότητά του και την αντιµετώπιση του. 
� Για τις δοµές απεξάρτησης των χρηστών. 
� Τι σηµαίνει ανάπτυξη ανοχής. 
� Τι σηµαίνει εθισµός και σύνδροµο στέρησης (ψυχολογικό και σωµατικό). 
� Τον κίνδυνο εξάρτησης από συνταγογραφούµενα απλά ηρεµιστικά. 
Να γνωρίζει και να φροντίζει : 
�Την αποτοξίνωση των χρηστών. 
�Την κοινωνική επανένταξη. 
�Την επαγγελµατική επανένταξη. 
 
 
26. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
Να γνωρίζει : 
�Ψυχοφάρµακα. 
�ECT. 
�Χειρουργική θεραπεία. 
�Ψυχοθεραπεία. 
�Ινσουλινοθεραπεία. 
�Ψυχολογική κινητοποίηση (Εργασιοθεραπεία). 
� Τις παρενέργειες των νευροληπτικών :         

εξωπυραµιδική συµπτωµατολογία (τρόµος, δυστονία, ακαθισία), ορθοστατική υπόσταση, 
δυσκοιλιότητα κ.λ.π. και την αντιµετώπισή τους (χορήγηση φαρµάκων, διαιτιτικές συστάσεις, 
υγρά, αλάτι, βραδεία έγερση κ.λ.π.) 

� Τις παρενέργειες των αντικαταθληπτικών (υπόταση, αρρυθµίες, δυσκοιλιότητα, ξηροστοµία κ.λ.π.), 
τον κίνδυνο από την υπερδοσολογία τους και την αποφυγή συνταγογράφησης πολλών δισκίων σε 
αρρώστους που µπορεί να τα χρησιµοποιήσουν για να αυτοκτονήσουν. 

� Τους κινδύνους από την αύξηση των επιπέδων του λιθίου στο αίµα και την ανάγκη συχνής 
παρακολούθησης. 

� Τα πρώιµα συµπτώµατα της τοξικότητας από το λίθιο. 
� Τον κίνδυνο από τη χρήση ψυχοφαρµάκων τις ζεστές ηµέρες. 
 
27. ΣΧΟΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. 
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Να γνωρίζει : 
�Από την ψυχανάλυση τι είναι τι εγώ, το εκείνο και το υπερεγώ, το συνειδητό και ασυνείδητο, καθώς 

και ποιά είναι τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης κατά FREUD. 
�Από τις θεωρίες της συµπεριφοράς τι είναι ανεξάρτητο και τι εξαρτηµένο αντανακλαστικό και πώς 

γίνεται η εγκατάσταση του εξαρτηµένου. 
�Από τη γνωσιακή θεωρία τι είναι γνωσίες και πως γίνεται η γνωσιακή θεραπεία (προσπάθεια 

αλλαγής παθολογικών γνωσιών). 
�Από τις θεωρίες των συστηµάτων τι θεωρείται σύστηµα, τι οµοιόσταση του συστήµατος και ποιά τα 

παθολογικά επακόλουθα της διάτήρησης της οµοιόστασης. 
�Τι ονοµάζεται συνείδηση. 
�Ποιές οι φυσιολογικές διακυµάνσεις της. 
�Ποιές οι διαταραχές του επιπέδου της. 
�Ποιές κύριες ψυχολογικές λειτουργίες συµβαίνουν στην βρεφική και νηπιακή ηλικία. 
�Τι επίδραση έχει στην ανάπτυξη κοινωνικότητας η παιδική ηλικία. 
�Εφηβεία και έναρξη σεξουαλικότητας. 
�Ενήλικη ζωή και απόδοση στο κοινωνικό σύνολο. 
�Γεροντική ηλικία και αίσθηση ολοκλήρωσης µέσα από ικανοποιήσεις από ζωή και οικογένεια. 
 
28. ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Να γνωρίζει : 
� Τι είναι η φαιά και τι η λευκή ουσία 
�Πού βρίσκονται τα βασικά (ζωτικά) εγκεφαλικά κέντρα και πού εδράζονται οι κύριες (αισθητικές και 

κινητικές) λειτουργίες στον εγκέφαλο. 
�Πώς λειτουργεί το αντανακλαστικό τόξο και ποιές οι συνέπειες της ύπαρξης του σε βλάβη στα 

διάφορα επίπεδα (είδη παράλυσης ανάλογα µε το επίπεδο της βλάβης). 
�Πλαγίωση λειτουργιών του Κ.Ν.Σ. (δεξιοχειρία, έλεγχος του λόγου). 
� ∆ιαταραχές αισθητικότητας και αντίληψης θερµοκρασίας. 
�Συνέπειες αύξησης ενδοκράνιας πίεσης και µηχανισµός θανάτου εξ αιτίας της. 
�∆ιαταραχές κινητικότητας και λόγου. 
�Τις νευρικές οδούς του πόνου. 
�Το επίπεδο στο οποίο δρουν οι διάφορες κατηγορίες αναλγητικών φαρµάκων. 
�Τη "θεωρία ελέγχου της πύλης" για τον πόνο. 
 
29. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Επιδηµιολογικά στοιχεία των κυριοτέρων νοσηµάτων (ν. PARKINSON, αγγειακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων, επιληψίας, σκλήρυνσης κατά πλάκας κ.λ.π.). 
�Συµπτωµατολογία, πορεία και πρόγνωση των νόσων αυτών. 
�Τη διάκριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ισχαιµικά και αιµορραγικά. 
�Τις κατηγορίες των νεοπλασιών του Κ.Ν.Σ. 
�Τις λοιπές χωροκατακτητικές βλαβες του Κ.Ν.Σ. 
�Τις γενικευµένες λοιµώξεις του Κ.Ν.Σ. (πολυοµελίτιδα, ερπητική εγκεφαλήτιδα, AIDS κ.λ.π.). 
Να µπορεί να διακρίνει : 
�Την κεντρική από την περιφερική βλάβη του προσωπικού νεύρου. 
�Το επίπεδο της βλάβης από το είδος της παράλυσης και το δερµατοτόµιο που πάσχει (αδρά). 
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�Τις αφασίες εκποµπής και αντίληψης. 
 
30. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Να γνωρίζει : 
�Ποιές είναι. 
�Τι ονοµάζεται ψυχοσωµατική πάθηση. 
 
31. ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (∆Π) 
Να γνωρίζει : 
� Τι ορίζεται ως ∆Π. 
�Ποιές οι κατηγορίες των ∆Π και τι περιλαµβάνουν. 
 
32. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
Να γνωρίζει : 
� Τον ορισµό του "ιδρυµατισµού". 
� Την αποφυγή µακροχρόνιων νοσηλειών. 
� Την συµµετοχή της οικογένειας. 
� Την ύπαρξη µετανοσοκοµειακών ξενώνων. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να εκτελεί : 
�Το στρώσιµο κρεβατιού σε όλες τις θέσεις. 
�Τις αναπαυτικές θέσεις του ασθενούς. 
�Την ατοµική καθαριότητα του ασθενούς. 
�Την καθηµερινή φροντίδα ασθενούς. 
�Εφαρµογή περιοριστικών µέτρων. 
 
2. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να φροντίζει : 
�Την ετοιµασία και βοήθεια του ασθενούς για φαγητό. 
�Την ετοιµασία υλικού και βοήθεια σε εφαρµογή ρινογαστρικού καθετήρα. 
�Την τεχνητή διατροφή. 
�Την διατροφή του παιδιού. 
 
3. ΕΠΙΣΠΑΣΤΙΚΑ 
Να εκτελεί : 
�Την ετοιµασία του υλικού για χρήση επισπαστικού. 
�Τον κατάλληλο τρόπο εφαρµογής επισπαστικών. 
�Λήψη µέτρων για πρόληψη παρενεργειών από την χρήση επισπαστικού. 
 
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Να εκτελεί τη λήψη και καταγραφή : 
�Θερµοκρασίας. 
�Αρτηριακής πίεσης. 
�Αρτηριακού σφυγµού. 
�Αναπνοών. 
�Την ετοιµασία του υλικού και βοήθεια του Ιατρού για τη λήψη φλεβικής πίεσης. 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΑ 
Να εφαρµόζει : 
�Τους όρους που αφορούν τη φροντίδα και χορήγηση των φαρµάκων. 
�Τους όρους φύλαξης των φαρµάκων. 
�Τις βασικές αρχές χορήγησης φαρµάκων σε παιδιά. 
�Χορήγηση φαρµάκων από το στόµα. 
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�Ενδοµυϊκή - υποδόρια ένεση 
�Ετοιµασία υλικού για ενδοδερµική ένεση. 
�Προετοιµασία υλικού και βοήθεια του ιατρού για ενδοφλέβια ένεση - έγχυση. 
�Εµπλουτισµό ενδοφλεβίων διαλυµάτων. 
�Τις νοσηλευτικές αρχές κατά την ενδοφλέβια έγχυση υγρών. 
 
6. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Να εφαρµόζει : 
�Προετοιµασία υλικού για µετάγγιση αίµατος. 
�∆ιαδικασία χορήγησης αίµατος. 
�Μέτρα αντιµετώπισης αντιδράσεων µετάγγισης. 
 
7. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ 
Να φροντίζει : 
�Την προετοιµασία του υλικού για παρακέντηση. 
�Την ετοιµασία και βοήθεια του ασθενούς για παρακέντηση. 
�Την βοήθεια του ιατρού κατά την παρακέντηση. 
�Την αποστολή του δείγµατος στο ανάλογο εργαστήριο. 
�Την παρακολούθηση του ασθενούς µετά την παρακέντηση. 
�Την τακτοποίηση του χρησιµοποιούµενου υλικού. 
 
8. ΟΞΥΓΟΝΟ 
Εκτελεί : 
�Ασφαλή χορήγηση οξυγόνου µε την ανάλογη µέθοδο. 
�Την ετοιµασία υλικού για χορήγηση οξυγόνου. 
�Την χορήγηση οξυγόνου σε παιδιά. 
�Φροντίδα βρέφους σε θερµοκοιτίδα. 
 
9. ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ 
Να εκτελεί : 
�Μέτρα πρόληψης κατακλίσεων. 
�Ετοιµασία υλικού για περιποίηση κατακλίσεων. 
�Περιποίηση κατακλίσεων. 
 
10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ 
Να εκτελεί : 
�Ετοιµασία υλικού για καθετηριασµό ουροδόχου κύστεως. 
�Καθετηριασµό ουροδόχου κύστεως. 
�Πλύση ουροδόχου κύστεως. 
 
11. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 
Να εκτελεί : 
�Όλα τα είδη υποκλισµού. 
�Εφαρµογή υποθέτου. 
�Εφαρµογή σωλήνα αερίων. 
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12. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ 
Να εκτελεί : 
�Την ετοιµασία υλικού για τραχειοστοµία. 
�Την βοήθεια του ιατρού κατά την εκτέλεση της τραχειοστοµίας. 
�Την ετοιµασία υλικού για αλλαγή και φροντίδα στοµίου. 
�Την αλλαγή τραχειοσωλήνα. 
�Αναρροφήσεις από τραχειοσωλήνα. 
 
13. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Να εφαρµόζει : 
�Τις βασικές αρχές ασηψίας - αντισηψίας - απολύµανσης- αποστείρωσης. 
�Μεθόδους αποστείρωσης. 
�Ετοιµασία υλικού για αποστείρωση. 
�Κατάλληλο χειρισµό των αποστειρωµένων ειδών. 
 
14. ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
Να εφαρµόζει µέτρα : 
�Πρόληψης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
�Αντιµετώπισης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
 
15. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
Να εφαρµόζει µέτρα : 
�Αντιµετώπισης αρρώστων µε µεταδοτικά νοσήµατα. 
�Αντιµετώπισης παιδιού µε λοιµώδη νοσήµατα. 
�Προφύλαξης προσωπικού. 
16. ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Να εκτελεί : 
�Την γενική προεγχειρητική φροντίδα του ασθενή. 
�Την τοπική προεγχειρητική ετοιµασία. 
�Την τελική προεγχειρητική ετοιµασία. 
�Την προετοιµασία του κρεβατιού και θαλάµου του ασθενούς. 
�Την µετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς. 
�Την περιποίηση του χειρουργικού τραύµατος. 
 
17. ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 
Να εκτελεί τις ειδικές Νοσηλευτικές παρεµβάσεις σε ασθενείς : 
�Νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος. 
�Νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. 
�Παθήσεις αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων. 
�Με νοσήµατα µεταβολισµού και ενδοκρινών αδένων. 
�Με ορθοπεδικές παθήσεις. 
�Με οφθαλµολογικές παθήσεις. 
�Με ΩΡΛ παθήσεις. 
�Με περιτοναϊκή κάθαρση - Τεχνητό νεφρό. 
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�Με εγκαύµατα. 
 
18. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Να φροντίζει : 
�Την κάλυψη των αναγκών του παιδιού στις διάφορες φάσεις της ζωής του. 
�Το παιδί µε ειδικές ανάγκες. 
�Το παιδί στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας. 
�Το παιδί µε καρκίνο. 
�Το παιδί µε πάθηση του : 

�πεπτικού συστήµατος 
�αιµοποιητικού 
�κυκλοφοριακού 
�ουροποιητικού 
�µυοσκελετικού 
�νευρικού 

 
19. ΘΑΝΑΤΟΣ 
Να εφαρµόζει : 

�Μέτρα κάλυψης των αναγκών του ετοιµοθάνατου ασθενούς. 
�Τεχνική ετοιµασίας του νεκρού. 
�Μέτρα υποστήριξης του περιβάλλοντος του νεκρού. 
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4. Κατάλογος Ερωτήσεων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
1. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής για την φροντίδα του Ιµατισµού ;  
2. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής κατά το στρώσιµο του κρεβατιού;  
3. Κατά το στρώσιµο του κρεβατιού ποιές ευκαιρίες δίνονται στο νοσηλευτή;  
4. Αναφέρατε πόσων ειδών αναπαυτικές θέσεις έχουµε.  
5. Τι περιλαµβάνει η ατοµική καθαριότητα του ασθενούς;  
6. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής για την περιποίηση του δέρµατος ενηλίκων και υπερηλίκων 

ασθενών;  
7. Ποιά είναι τα ευεργετικά αποτελέσµατα του λουτρού καθαριότητας;  
8. Τι παρατηρεί ο νοσηλευτής όταν δίνει λουτρό καθαριότητας;  
9. Ποιοί οι επιδιωκόµενοι σκοποί από την πλύση της στοµατικής κοιλότητας;  
10. Ποιοί ασθενείς έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας της στοµατικής κοιλότητας;  
11. Πώς πρέπει να γίνεται το βούρτσισµα των δοντιών;  
12. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής για την κατάστρωση προγράµµατος φροντίδας το ασθενούς;  
13. Τι περιλαµβάνει η απογευµατινή φροντίδα του ασθενούς;  
14. Τι περιλαµβάνει η εσπερινή φροντίδα του ασθενούς;  
15. Τι περιλαµβάνει η νυχτερινή φροντίδα του ασθενούς;  
16. Αναφέρατε τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρεί ο νοσηλευτής για κάθε νοσηλεία.  
17. Αναφέρατε τους λόγους για τους οποίους εφαρµόζεται ένα περιοριστικό ή προστατευτικό µέτρο 

σε κάποιο ασθενή.  
18. Αναφέρατε τους γενικούς κανόνες που αφορούν τον περιορισµό του ασθενούς.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 

1. Αναφέρατε τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις διαιτητικές ανάγκες του ασθενούς.  
2. Αναφέρατε τους παράγοντες που βοηθούν την πέψη και απορρόφηση των τροφών.  
3. Αναφέρατε τους λόγους που οι ασθενείς παρουσιάζουν προβλήµατα διατροφής.  
4. Τι περιλαµβάνει η ετοιµασία και βοήθεια του ασθενούς για φαγητό;  
5. Ποιά είναι τα νοσηλευτικά µέτρα όταν ο Νοσηλευτής χορηγεί γεύµα σε ασθενή;  
6. Τι εξηγεί στον ασθενή ο Νοσηλευτής κατά την ώρα του φαγητού;  
7. Σε ποιές περιπτώσεις χρησιµοποιείται τεχνητή διατροφή;  
8. Αναφέρατε τις γενικές αρχές που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την τεχνητή διατροφή.  
9. Ποιά είναι η σειρά εργασίας στην τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα (Levin) για χορήγηση 

τροφής;  
10. Ποιά είναι η σειρά εργασίας για τη χορήγηση τροφής από γαστροστοµία;  
11. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής για την κατάλληλη διατροφή του παιδιού;  
12. Βασικές αρχές τεχνητής διατροφής σε παιδιά.  
13. Ποιών διαταραχών σύµπτωµα µπορεί να αποτελεί η άρνηση του ασθενούς να δεχτεί τροφή;  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 ΕΠΙΣΠΑΣΤΙΚΑ 
 

1. Σε τι διακρίνονται τα επισπαστικά;  
2. Αναφέρατε τα νοσηλευτικά µέτρα προκειµένου να γίνει τοποθέτηση θερµοφόρας.  
3. Τι γνωρίζετε για τα θερµά επισπαστικά (Κοµπρέσσες);  
4. Πως θα ετοιµαστεί η παγοκύστη;  
5. Νοσηλευτικά µέτρα για τοποθέτηση ψυχρών υγρών επισπαστικών  
6. Σε ποιές περιπτώσεις εφαρµόζεται ψύχος;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 

1. Ποιά είναι τα ζωτικά σηµεία;  
2. Αναφέρατε τους τρόπους θερµοµέτρησης και τις φυσιολογικές τιµές.  
3. Πώς παράγεται η θερµοκρασία του σώµατος και πώς αποβάλλεται;  
4. Σε ποιούς αρρώστους γίνεται τρίωρη θερµοµέτρηση;  
5. Αναφέρατε τις γενικές αρχές θερµοµέτρησης.  
6. Τι πρέπει να περιέχει ο δίσκος θερµοµέτρησης;  
7. Σε ποιές περιπτώσεις αντενδείκνυται η θερµοµέτρηση από το στόµα;  
8. Τι ονοµάζεται υποθερµία - υπερθερµία - πυρετός;  
9. Αναφέρατε τα αίτια του πυρετού.  
10. Ποιά είναι τα στάδια που διέρχεται ο πυρετός;  
11. Αναφέρατε τους συχνότερους τύπους πυρετών.  
12. Ποιά είδη θερµοµέτρων σώµατος γνωρίζετε;  
13. Κατά τη θερµοµέτρηση από το στόµα τι πρέπει να λαµβάνετε υπ΄ όψιν σας;  
14. Κατά τη θερµοµέτρηση από το απευθυσµένο τι πρέπει να λαµβάνετε υπ΄ όψιν σας;  
15. Κατά την περιφερική θερµοµέτρηση τι πρέπει να έχετε υπ΄ όψιν σας;  
16. Τι είναι αρτηριακός σφυγµός;  
17. Πως λαµβάνεται ο σφυγµός και από ποιά µέρη του σώµατος;  
18. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του σφυγµού;  
19. Τι πρέπει να λαµβάνει υπ΄ όψιν του ο νοσηλευτής προκειµένου να εκτιµηθεί ο χαρακτήρας του 

σφυγµού;  
20. Πως καταγράφεται στο διάγραµµα του ασθενούς ο αρτηριακός σφυγµός;  
21. Τι ονοµάζεται αρτηριακή πίεση, σε τι διακρίνεται και σε τι µετράται;  
22. Πόσα είδη πιεσοµέτρων υπάρχουν και ποιό θεωρείται ακριβέστερο;  
23. Τι είναι υπόταση και τι υπέρταση;  
24. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η φυσιολογική τιµή της αρτηριακής πίεσης;  
25. Ποιά είναι τα πιθανά λάθη κατά τη λήψη της αρτηριακής πίεσης;  
26. Σε ποιά θέση τοποθετείται ο ασθενής κατά τη διάρκεια λήψης αρτηριακής πίεσης;  
27. Τι υλικό χρειάζεται για την λήψη της φλεβικής πίεσης;  
28. Με ποιούς µηχανισµούς επιτελείται η ρύθµιση της αναπνοής;  
29. Από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται η συχνότητα των αναπνοών;  
30. Ποιές είναι οι διαταραχές της αναπνοής;  
31. Τι ονοµάζεται δύσπνοια και ποιά τα κυριότερα αίτια που την προκαλούν;  
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32. Ποιός είναι ο φυσιολογικός αριθµός αναπνοών ανά λεπτό στους ενήλικες και στα βρέφη;  
33. Πως σηµειώνόνται στο διάγραµµα του ασθενούς οι αναπνοές;  
34. Πόσοι τύποι αναπνοών υπάρχουν;  
35. Ποιός είναι ο καταλληλότερος τρόπος θερµοµέτρησης βρεφών και γιατί;  
36. Πως καταγράφεται στο διάγραµµα του αρρώστου η θερµοκρασία του ασθενούς;  
37. Τι παρακολουθεί ο νοσηλευτής κατά τη λήψη αναπονών δυσπνοϊκού ασθενούς;  
38. Τι είναι ανοξία;  
39. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής κατά τη λήψη αναπνοών;  
40. Τι είναι κυάνωση και πόσα είδη γνωρίζετε;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 ΦΑΡΜΑΚΑ 
1. Τι είναι φάρµακο και τι φαρµακολογική ενέργεια;  
2. Αναφέρατε τους κυριότερους λόγους για τους οποίους χορηγούνται φάρµακα.  
3. Αναφέρατε τις µορφές των φαρµάκων.  
4. Πως πρέπει να δοθεί ένα φάρµακο προκειµένου να δράσει για το σκοπό που χορηγείται;  
5. Αναφέρατε τις βασικές οδούς χορήγησης φαρµάκων.  
6. Από τι επηρεάζεται η εκλογή της οδού χορήγησης των φαρµάκων;  
7. Γενικές αρχές για τη φύλαξη των φαρµάκων.  
8. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής για τη φύλαξη και χορήγηση των ναρκωτικών φαρµάκων;  
9. Πώς πρέπει να χορηγούνται τα φάρµακα;  
10. Πώς πρέπει να ετοιµάσει ο νοσηλευτής τα φάρµακα που θα δοθούν από το στόµα;  
11. Πώς ο νοσηλευτής χορηγεί στον ασθενή φάρµακα από το στόµα;  
12. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής όταν χορηγεί φάρµακα από το στόµα σε παιδιά;  
13. Τι είναι ένεση και τι έγχυση;  
14. Από τί επηρεάζεται η εκλογή του είδους της παρεντερικής οδού χορήγησης φαρµάκων;  
15. Ποιοί οι κίνδυνοι από την παρεντερική χορήγηση φαρµάκων;  
16. Τι περιλαµβάνει η προετοιµασία του ασθενούς για ένεση;  
17. Ποιοί παράγοντες συντελούν στη απορρόφηση του διαλύµατος της ένεσης;  
18. Για ποιούς λόγους τα διάφορα φάρµακα χορηγούνται µε µορφή ενδοµυϊκής ένεσης;  
19. Ποιές είναι οι ανατοµικές θέσεις που γίνονται οι ενδοµυϊκές ενέσεις και τρόποι που καθορίζεται η 

θέση.  
20. Σε ποιά σηµεία του σώµατος εκτελείται η υποδόρια ένεση;   
21. Για ποιούς σκοπούς εκτελείται η ενδοδερµική ένεση;  
22. Τα ελαιώδη φάρµακα χορηγούνται ενδοφλέβια ; Ναι ή Όχι και γιατί;  
23. Η απορρόφηση του φαρµάκου γίνεται γρηγορότερα όταν αυτό χορηγείται : 

α) από το στόµα 
β) ενδοµυϊκά 
γ) ενδοφλεβίως και γιατί:  

24. Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται η εκτέλεση ενδοφλέβιας ένεσης;  
25. Αντενδείξεις ενδοφλέβιας ένεσης.  
26. Κίνδυνοι και επιπλοκές που µπορεί να προκύψουν από ενδοφλέβιες ενέσεις.  
27. Για ποιούς σκοπούς γίνεται η ενδοφλέβια ένεση;  
28. Αναφέρατε τις νοσηλευτικές αρχές κατά την ενδοφλέβια έγχυση υγρών.  
29. Ποιά είναι τα απαραίτητα µέσα για µια ενδοφλέβια έγχυση;  
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30. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής για να υπολογίζει τα υγρά που θα πάρει ενδοφλέβια το παιδί;  
31. Τι είναι αποκάλυψη φλέβας και πότε γίνεται;  
32. Κατηγορίες αναλγητικών φαρµάκων. Πού δρα η κάθε µια;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

1. Αναφέρατε τις κύριες ενδείξεις µετάγγισης αίµατος.  
2. Ποιές είναι οι αντιδράσεις από τη µετάγγιση αίµατος;  
3. Προετοιµασία για τη µετάγγιση αίµατος.  
4. Τι παρακολουθεί ο νοσηλευτής µετά την εφαρµογή του αίµατος;  
5. Περιγράψτε µια από τις αντιδράσεις µετάγγισης αίµατος και ποιές οι νοσηλευτικές 

δραστηριότητες.  
6. Ποιές οι οµάδες αίµατος;  
7. Τι είναι διασταύρωση αίµατος και ποιός ο ρόλος της κατά τη µετάγγιση;  
8. Τι γνωρίζετε για τον παράγοντα Rhesus;  
9. Τι γνωρίζετε για τη συντήρηση του αίµατος;  
10. Τι γνωρίζετε για τη µετάγγιση πλάσµατος, αίµατος και λευκωµάτων;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Τι είναι παρακέντηση και πόσα είδη έχουµε;  
2. Τι επιδιώκεται µε τις παρακεντήσεις;  
3. Σε τι αποδίδει µεγάλη σηµασία ο νοσηλευτής στην κάθε παρακέντηση;  
4. Σε τι αποβλέπει η εκτέλεση οσφυονωτιαίας παρακέντησης;  
5. Ποιά είναι τα απαραίτητα αντικείµενα για την οσφυνωτιαία παρακέντηση;  
6. Θέσεις που θα τοποθετηθεί άρρωστος κατά την οσφυονωτιαία παρακέντηση και µετά την 

παρακέντηση.  
7. Κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο ασθενής κατά και µετά την οσφυονωτιαία παρακέντηση.  
8. Σε τι αποβλέπει η παρακέντηση θώρακος;  
9. Κατά την εκτέλεση της παρακέντησης θώρακος για τι παρακολουθείται ο ασθενής;  
10. Σε τι αποβλέπει η παρακέντηση κοιλίας;  
11. Θέσεις ασθενούς κατά την παρακέντηση κοιλίας.  
12. Κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο ασθενής κατά και µετά την εκτέλεση της παρακέντησης κοιλίας.  
13. Το υγρό που προέρχεται από την παρακέντηση κοιλίας τι µπορεί να είναι;  
14. Κίνδυνοι κατά την παρακέντηση οστών.  
15. Σε ποιές καταστάσεις ενδείκνυται και ποιές αντενδείκνυται η παρακέντηση του ήπατος;  
16. Κίνδυνοι κατά την παρακέντηση του ήπατος.  
17. Μετά την παρακέντηση ήπατος ποιά είναι η θέση που θα τοποθετηθεί ο ασθενής και γιατί;  
18. Πως θα τακτοποιηθεί το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για παρακέντηση;  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 ΟΞΥΓΟΝΟ 
 

1. Αναφέρατε τις βασικές αρχές οξυγονοθεραπείας.  
2. Αναφέρατε τους τρόπους χορήγησης οξυγόνου υπό πίεση.  
3. Τι παρακολουθεί ο νοσηλευτής όταν χορηγείται οξυγόνο (Ο2 ) µε ρινικό καθετήρα;  
4. Τι παρακολουθεί ο νοσηλευτής όταν χορηγείται οξυγόνο (Ο2 ) µε µάσκα Venturi;  
5. Όταν χορηγείται οξυγόνο σε παιδιά µε τέντα τι παρακολουθεί ο νοσηλευτής;  
6. Νοσηλευτική φροντίδα του βρέφους στη θερµοκοιτίδα.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ 
 

1. Τι είναι κατάκλιση;  
2. Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη δηµιουργία κατακλίσεων;  
3. Συµπτώµατα κατακλίσεων.  
4. Ποιά είναι τα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή κατακλίσεων;  
5. Αναφέρατε τα γενικά αίτια που προδιαθέτουν τον ασθενή στη δηµιουργία κατακλίσεων.  
6. Θεραπεία κατακλίσεων.  
7. Βασικές αρχές που στηρίζεται η πρόληψη των κατακλίσεων.   
8. Αναφέρατε τα τοπικά αίτια δηµιουργίας κατακλίσεων.  
9. Ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις στην πορεία θεραπείας µιας κατάκλισης;  
10. Τι υλικό θα χρησιµοποιηθεί για την περιποίηση µιας κατάκλισης;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΣΗΣ 
 

1. Αναφέρατε τα προβλήµατα του ουροποιητικού συστήµατος.  
2. Τι είναι ανουρία τι ολιγουρία και τι επίσχεση ούρων;  
3. Τι είναι ούρηση και ποιός ο µηχανισµός;  
4. Τι είναι καθετηριασµός ουροδόχου κύστεως;  
5. Σκοποί καθετηριασµού ουροδόχου κύστεως.  
6. Τι είναι αιµατουρία και σε ποιές παθήσεις εµφανίζεται;  
7. Είδη καθετήρων ουροδόχου κύστεως.  
8. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστεως πρέπει να γίνεται µε άσηπτη τεχνική και γιατί;  
9. Σε ποιές περιπτώσεις τοποθετείται µόνιµος καθετήρας ουροδόχου κύστεως;  
10. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής όταν ο ασθενής έχει µόνιµο καθετήρα ουροδόχου κύστεως;  
11. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής που εξέρχεται από το νοσοκοµείο µε µόνιµο καθετήρα 

ουροδόχου κύστεως;  
12. Κίνδυνοι από τον καθετηριασµό της ουροδόχου κύστεως.  
13. Για ποιούς σκοπούς γίνεται η πλύση ουροδόχου κύστεως;  
14. Πώς γίνεται η πλύση ουροδόχου κύστεως;  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 
 

1. Αναφέρατε τις κυριότερες ανωµαλίες της απεκκριτικής λειτουργίας του εντερικού σωλήνα.  
2. Τι παρατηρεί ο νοσηλευτής κατά την εκκένωση του εντερικού σωλήνα;  
3. Τι είναι υπόθετο και από τι κατασκευάζεται;  
4. Πώς τα υπόθετα βοηθούν στη δηµιουργία φυσιολογικής κένωσης;  
5. Πώς πρέπει να τοποθετείται στον ασθενή το υπόθετο για να φέρει το αναµενόµενο αποτέλεσµα;  
6. Τι γνωρίζετε για την εφαρµογή σωλήνα αερίων;  
7. Αναφέρατε όλα τα είδη υποκλισµών.  
8. Σε ποιές περιπτώσεις συνιστάται ο καθαρτικός υποκλισµός;  
9. Τι γνωρίζετε για το φαρµακευτικό υποκλισµό (σταγονόκλυσµα);  
10. Σε ποιές περιπτώσεις κάνουµε διαγνωστικό υποκλισµό;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 12 ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ 
 

1. Τι είναι τραχειοστοµία και για ποιούς λόγους γίνεται;  
2. Περιγράψτε τον τραχειοσωλήνα.  
3. Ποιά είναι η άµεση µετεγχειρητική φροντίδα σε ασθενή µε τραχειοστοµία;  
4. Ποιά είναι η έµµεση µετεγχειρητική φροντίδα σε ασθενή µε τραχειοστοµία;  
5. Περιποίηση εσωτερικού τραχειοσωλήνα.  
6. Τι σηµειώνει ο νοσηλευτής κατά την αναγραφή της νοσηλευτικής φροντίδας ασθενούς µε 

τραχειοτοµή;  
7. Επιπλοκές από την τραχειοστοµία.  
8. Πότε γίνεται αναρρόφηση από τον τραχειοσωλήνα και τι υλικό χρησιµοποιείται;  
9. Πώς γίνεται αναρρόφηση από τον τραχειοσωλήνα;  
10. Πότε ο ασθενής µε τραχειοστοµία µπορεί να καταπίνει και να µιλάει;  
11. Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα και ποιά τα µειονεκτήµατα της τραχειοστοµίας;  
12. Τι περιλαµβάνει το πρόγραµµα αποκατάστασης του ασθενούς µε τραχειοστοµία;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
 

1. Τι είναι απολύµανση και πώς πραγµατοποιείται;  
2. Τι είναι ασηψία και τί αντισηψία;  
3. Τι είναι αποστείρωση και σε ποιά αρχή στηρίζεται;  
4. Σε ποιές αρχές στηρίζεται η εκλογή των µεθόδων αποστείρωσης και ασηψίας;  
5. Αναφέρατε τις µεθόδους αποστείρωσης.  
6. Στον κλίβανο ατµού υπό πίεση από τι εξαρτάται ο χρόνος παραµονής των αντικειµένων 

προκειµένου να αποστειρωθούν;  
7. Κάθε πότε πρέπει να αποστειρώνεται η φιάλη και η πολυπάγρα;  
8. Πως αποστειρώνονται τα εργαλεία του χειρουργείου και τι είναι αποστειρωµένο πεδίο;  
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9. Πως γίνεται η αποστείρωση των υφασµάτων και των εργαλείων;  
10. Ποιά είναι η ετοιµασία για την αποστείρωση χειρουργικών υλικών;  
11. Αναφέρατε τις αρχές που διέπουν το χειρισµό αποστειρωµένων ειδών.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 14 ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 

1. Πώς γίνεται η µετάδοση ενός λοιµογόνου παράγοντα;  
2. Αναφέρατε τις βασικές αρχές πρόληψης και περιορισµού µολύνσεων.  
3. Τι είναι Νοσοκοµειακή λοίµωξη;  
4. Πώς και πότε πρέπει να πλένονται τα χέρια;  
5. Για ποιούς λόγους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται η µάσκα;  
6. Για ποιούς λόγους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται η αποστειρωµένη µπλούζα;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 15 ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Τι είναι λοιµώδη ή µεταδοτικά νοσήµατα και πώς γίνεται η µετάδοση του λοιµογόνου παράγοντα;  
2. Τι γνωρίζεται για την αποµόνωση σαν προφυλακτικό µέτρο;  
3. Με ποιούς τρόπους επιτυγχάνεται η αποµόνωση των αρρώστων µε λοιµώδες νόσηµα;  
4. Πως πρέπει να φοράει και να αφαιρεί ο νοσηλευτής την προστατευτική µπλούζα;  
5. Πως πρέπει να γίνεται η καθαριότητα των χώρων που νοσηλεύεται ασθενής µε λοιµώδες νόσηµα;  
6. Γενικά νοσηλευτικά µέτρα στα λοιµώδη νοσήµατα.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 16 ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 

1. Τι περιλαµβάνει η σωµατική τόνωση του ασθενούς πριν το χειρουργείο;  
2. Ποιές είναι οι ιατρικές εξετάσεις πριν από την εγχείρηση;  
3. Σε τι συνίσταται η καθαριότητα του ασθενούς πριν από την εγχείρηση;  
4. Τι είναι και πώς γίνεται η τοπική και προεγχειρητική ετοιµασία του ασθενούς;  
5. Τι περιλαµβάνει η τελική και προεγχειρητική ετοιµασία του ασθενούς;  
6. Τι είναι η προνάρκωση και ποιά µέτρα παίρνει ο νοσηλευτής;  
7. Πώς πρέπει να είναι ο θάλαµος και το κρεβάτι που θα δεχτεί τον χειρουργηµένο ασθενή;  
8. Πώς γίνεται η µεταφορά του ασθενούς στο χειρουργείο;  
9. Τι περιλαµβάνει το διαιτολόγιο του αρρώστου πριν το χειρουργείο;  
10. Ποιά είναι τα νοσηλευτικά µέτρα που θα πάρει ο νοσηλευτής όταν παραλάβει τον άρρωστο από 

το χειρουργείο;  
11. Ποιές είναι οι µετεγχειρητικές δυσχέρειες και που οφείλονται;  
12. Αναφέρατε τις µετεγχειρητικές επιπλοκές από όλα τα συστήµατα;  
13. Τι γνωρίζεται για τη χειρουργική καταπληξία ή shock;  
14. Για να προληφθεί µετεγχειρητικά η πνευµονία τι πρέπει να κάνει ο νοσηλευτής;  
15. Ποιοί παράγοντες βοηθούν στην πρόληψη της πνευµονικής εµβολής;  
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16. Νοσηλευτικά µέτρα για την πρόληψη και αντιµετώπιση της θροµβοφλεβίτιδας.  
17. Ποιά είνα τα αίτια που δηµιουργούν διάταση του εντέρου µετεγχειρητικά, ποιά τα συµπτώµατα και 

πώς αντιµετωπίζεται;  
18. Ανακουφιστικά µέτρα για την αντιµετώπιση του µετεωρισµού µετεγχειρητικά.  
19. Νοσηλευτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της επίσχεσης των ούρων µετεγχειρητικά.  
20. Πώς γίνεται η φροντίδα του τραύµατος;  
21. Σε τι αποσκοπεί η επίδεση του τραύµατος;  
22. Από τι προκαλείται µόλυνση ενός χειρουργικού τραύµατος;  
23. Μέτρα πρόληψης για µείωση των µολύνσεων του τραύµατος.  
24. Προφυλακτικά µέτρα για τον περιορισµό των µικροβίων στον αέρα του θαλάµου του ασθενούς.  
25. Φροντίδα των χεριών του προσωπικού.  
26. Τι περιλαµβάνει το πακέτο µε αποστειρωµένο υλικό για αλλαγή χειρουργικού τραύµατος;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 17 ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 

1. Σε ποιές περιπτώσεις γίνεται κολοστοµία;  
2. Προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου που πρόκειται να υποστεί κολοστοµία.  
3. Τι πρέπει να περιέχει ο δίσκος νοσηλείας για περιποίηση κολοστοµίας;  
4. Μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς µε κολοστοµία.  
5. Τι είναι κολανοσκόπηση και ποιά η προετοιµασία του αρρώστου;  
6. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου µε ρήξη κιρσών οισοφάγου.  
7. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου µε γαστρορραγία.  
8. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς µε διάτρηση στοµάχου.  
9. Νοσηλευτική φροντίδα σε ελκώδη κολίτιδα.  
10. Μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς µε χολοκυστεκτοµή.  
11. Ποιά η νοσηλευτική µετεγχειρητική αντιµετώπιση αρρώστου µε εγχειρήσεις του πεπτικού 

συστήµατος κατά το πρώτο 6 / ωρο;  
12. Ποιά η νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς µε καρδιακό άλγος  
13. Αναφέρατε τη σειρά ενεργειών ταχείας αντιµετώπισης των αρρώστων µε οξύ πνευµονικό οίδηµα.  
14. Πρώτες βοήθειες σε άρρωστο µε έµφραγµα µυοκαρδίου.  
15. Αναφέρατε τις πιθανές επιπλοκές του εµφράγµατος µυοκαρδίου.  
16. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου µε αρρυθµία.  
17. Νοσηλευτική αντιµετώπιση ουρητηρικού ή νεφρικού πόνου.  
18. Νοσηλευτική αντιµετώπιση κυστικού πόνου.  
19. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου µε µυϊκό σπασµό.  
20. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου µε γλαύκωµα.  
21. Τι είναι έγκαυµα;  
22. Από τι εξαρτάται η σοβαρότητα ενός εγκαύµατος;  
23. Αναφέρατε τις επιπλοκές των εγκαυµάτων.  
24. Ποιές είναι οι πρώτες βοήθειες σε εγκαύµατα 3ου βαθµού;  
25. Αντιµετώπιση ενός χηµικού εγκαύµατος.  
26. Νοσηλευτική αντιµετώπιση εγκαυµατικού shock.  
27. Αναφέρατε την άµεση µετεγχειρητική φροντίδα αρρώστου µε θυρεοειδεκτοµή.  
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28. Στόχοι του νοσηλευτή στο ∆ιαβητικό που νοσηλεύεται στο Νοσοκοµείο.  
29. Αναφέρατε τις επιπλοκές του Σακχαρώδους ∆ιαβήτη.  
30. Επιπλοκές της Ινσουλινοθεραπείας.  
31. Νοσηλευτική αντιµετώπιση αρρώστου µε κλειστή παροχέτευση BILLOW.  
32. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου µε πνευµονική εµβολή.  
33. Νοσηλευτική φροντίδα σε πνευµονία.  
34. Νοσηλευτική φροντίδα σε πνευµοθώρακα.  
35. Ποιές είναι οι αντιδράσεις του αρρώστου και τα προβλήµατα κατά την αιµοκάθαρση;  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
 

1. Ποιές οι διαφορές στη νοσηλεία του παιδιού και του ενήλικα;  
2. Αναφέρατε τις θεµελιώδεις αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας του παιδιού.  
3. Αναφέρατε τις ανάγκες του παιδιού στις διάφορες φάσεις της ζωής του.  
4. Νοσηλευτικά µέτρα για τη φροντίδα του παιδιού µε µεσογειακή αναιµία.  
5. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού µε οξεία λευχαιµία.  
6. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού µε ουρολοίµωξη.  
7. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και αιµοκάθαρση.  
8. Ποιά είναι τα προβλήµατα του εφήβου στην αιµοκάθαρση;  
9. Νοσηλευτική αντιµετώπιση παιδιού µε βρογχικό άσθµα.  
10. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού µε συγγενή καρδιοπάθεια.  
11. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού µε λαγώχειλος.  
12. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιού µε λυκόστοµα.  
13. Νοσηλευτική αντιµετώπιση παιδιού µε γαστρεντερίτιδα.  
14. Ποιά η αντιµετώπιση στο συγγενές εξάρθρηµα του ισχίου;  
15. Ποιά είναι τα προβλήµατα των παιδιών µε ορθοπεδικά νοσήµατα;  
16. Νοσηλευτική φροντίδα του παιδιού µε έλξη µέλους.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 19 ΘΑΝΑΤΟΣ 
 

1. Νοσηλευτική αντιµετώπιση των φυσικών αναγκών του ετοιµοθάνατου.  
2. Αναφέρατε τα σηµεία που δείχνουν ότι η ζωή πλησιάζει προς το τέλος.  
3. Νοσηλευτική αντιµετώπιση των συναισθηµατικών αναγκών του ετοιµοθάνατου.  
4. Νοσηλευτική αντιµετώπιση των πνευµατικών αναγκών του ετοιµοθάνατου.  
5. Ποιά θα πρέπει να είναι η αντιµετώπιση και η βοήθεια της οικογένειας του ετοιµοθάνατου;  
6. Ποιά είναι τα καθήκοντα του νοσηλευτή µετά το θάνατο;  
7. Ποιά είναι τα ψυχολογικά στάδια της αντιµετώπισης του θανάτου ; (Περιγράψτε µε λίγα λόγια το 

καθένα).  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 20 ΨΥΧΩΣΕΙΣ 
 

1. Τι είναι ψυχική υγεία;  
2. Ποιός είναι ο ρόλος της οικογένειας για την επάρκεια της ψυχικής υγείας;  
3. Ποίος ο θεσµός της Ελληνικής οικογένειας στην ψυχική υγεία;  
4. Ποιός ο ρόλος της µητέρας για την επάρκεια της ψυχικής υγείας;  
5. Ποιός ο ρόλος του νοσηλευτή στην οικογένεια;  
6. Τι είναι ψυχική νόσος;  
7. Ποιοί είναι οι παράγοντες που συντελούν στη δηµιουργία της ψυχικής νόσου;  
8. Ποιά είναι τα κριτήρια της ψυχικής νόσου;  
9. Γιατί µε την αστικοποίηση και στην σύγχρονη κοινωνία έχουµε µια αύξηση των ψυχικών 

διαταραχών;  
10. Τι είναι συµπτώµατα και τι σηµεία στην ψυχιατρική;  
11. Τι περιλαµβάνει η κοινωνική προσαρµογή ενός ψυχικά υγιή ανθρώπου;  
12. Ποιά είναι τα σωµατικά συµπτώµατα του µελαγχολικού αρρώστου;  
13. Ποιές είναι οι τρεις µεγάλες διαστάσεις της ολοκληρωµένης νοσηλευτικής φροντίδας του 

µελαγχολικού;  
14. Πώς θεωρεί τη ζωή του ο µελαγχολικός;  
15. Γενικές αρχές προσέγγισης ασθενών µε ψυχικό νόσηµα.  
16. Ποιός είναι ο λόγος που κάνει τους µελαγχολικούς (καταθλιπτικούς) να αυτοκτονούν;  
17. Τι είναι µανιοκαταθλιπτική ψύχωση;  
18. Σε πόσες φάσεις εκδηλώνεται η µανιοκαταθλιπτική ψύχωση;  
19. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της µανίας;  
20. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της µελαγχολίας (κατάθλιψη);  
21. Ποιά η θεραπεία της µανίας;  
22. Ποιά η θεραπείας της µελαγχολίας;  
23. Ποιά είναι η νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς µε µανία;  
24. Ποιά είναι η νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς µε κατάθλιψη;  
25. Ποιές είναι οι γενικές αρχές στην νοσηλευτική φροντίδα σχιζοφρενούς αρρώστου;  
26. Γιατί οι σχιζοφρενικοί άρρωστοι δεν παίρνουν τα φάρµακά τους;  
27. Γιατί οι σχιζοφρενείς άρρωστοι αυτοκτονούν;  
28. Ποιά είναι η νοσηλευτική φροντίδα στις χρόνιες σχιζοφρενικές καταστάσεις;  
29. Ποιά είναι η νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου σχιζοφρενικού µε υπερβολική ενεργητικότητα;  
30. Ποιά είναι η νοσηλευτική φροντίδα του κατατονικού ασθενούς (µε λίγα λόγια);  
31. Πως συµπεριφέρονται οι άρρωστοι µε παρανοειδή σχιζοφρένεια;  
32. Για ποιούς λόγους οι ψυχικά άρρωστοι αρνούνται να πάρουν τροφή;  
33. Ποιά η νοσηλευτική παρέµβαση στους ψυχικά αρρώστους µε άρνηση τροφής;  
34. Με ποιούς τρόπους εκφράζουν τις τάσεις αυτοκτονίας οι ψυχικά άρρωστοι;  
35. Η συµβολή του νοσηλευτού για την πρόληψη της αυτοκτονίας.  
36. Ποιά η νοσηλευτική φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα που αποπειράται να αυτοκτονήσει;  
37. Ποιά τα κυριότερα είδη της σχιζοφρένειας; (ονοµαστικά).  
38. Τι χαρακτηρίζει την κατατονική σχιζοφρένεια. Αναπτύξατε.  
39. Ποιές είναι οι διαταραχές της σκέψης (περιεχόµενου και δοµής) στη σχιζοφρένεια;  
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40. Σχιζοφρένεια : διαταραχές αντίληψης.  
41. Τι είναι παραίσθηση και τι ψευδαίσθηση;  
42. Ποιές είναι οι διαταραχές του συναισθήµατος στη σχιζοφρένεια;  
43. Σχιζοφρένεια : Επίπτωση (συχνότητα στο γενικό πληθυσµό) ηλικία έναρξης.  
44. Τι χαρακτηρίζει την πορεία της σχιζοφρένειας και τι της µανιοκατάθλιψης (διπολικής διαταραχής);  
45. ∆ιαταραχές της ροής και δοµής της σκέψης στη µανία και την κατάθλιψη.  
46. ∆ιαταραχές του ύπνου και ηµερήσια διακύµανση της διάθεσης στην µείζονα κατάθλιψη.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 21 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ 
 

1. Τι είναι νευρώσεις;  
2. Είδη νευρώσεων ονοµαστικά.  
3. Τι είναι υστερία;  
4. Γιατί η µετατροπή του άγχους συµφέρει τον υστερικό;  
5. Ποιές οι κλινικές µορφές της υστερίας (ονοµαστικά);  
6. Ποιά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υστερίας;  
7. Τι παρουσιάζει το ΗΕΓ στην υστερία;  
8. Πώς είναι η πτώση του ασθενούς σε υστερική κρίση;  
9. Πώς µπορεί να λυθεί η υστερική κρίση;  
10. Ποιό είναι το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της νεύρωσης;  
11. Συµπτώµατα του άγχους.  
12. Ποιά είναι η νοσηλευτική φροντίδα αγχώδους ασθενούς;  
13. Αναφέρατε µερικά γενικά σηµεία για την νοσηλευτική φροντίδα ασθενών µε νευρώσεις.  
14. ∆ιάκριση επιληπτικής από υστερική κρίση µε βάση το ιστορικό και τις πληροφορίες - περιγραφή 

της κρίσης.  
15. Τι είναι κρίση πανικού;  
16. Τι είναι φοβίες και πόσα είδη φοβιών γνωρίζετε;  
17. Τι είναι ιδεοψυχοαναγκαστική διαταραχή;  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 22 ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
 

1. Τι είναι επιληψία;  
2. Πόσα είδη επιληπτικών κρίσεων διακρίνουµε;  
3. Πόσες φάσεις παρουσιάζει η µεγάλη επιληπτική κρίση;  
4. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της Petit MAL;  
5. Τι είναι Status Epilepticus;  
6. Πώς γίνεται η διάγνωση της επιληψίας;  
7. Ποιά είναι η θεραπεία της επιληψίας;  
8. Τι πρέπει να προσέξουµε όταν νοσηλεύουµε επιληπτικό άρρωστο;  
9. Τι παρουσιάζει το ΗΕΓ σε επιληπτική κρίση;  
10. Αναφέρατε πώς πέφτει ο ασθενής σε επιληπτική κρίση.  
11. Μετά από επιληπτική κρίση τι συµβαίνει στον ασθενή;  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 23 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Ποιοί είναι οι νοσηλευτικοί σκοποί ψυχολογικής φροντίδας των ηλικιωµένων;  
2. Ποιοί ηλικιωµένοι εκδηλώνουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήµατα;  
3. Ποιές είναι οι νοσηλευτικές παρεµβάσεις των ψυχικά ηλικιωµένων ατόµων;  
4. ∆ιαταραχές της µνήµης στην άνοια.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 24 ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
 

1. Ποιά προβλήµατα παρουσιάζει ένα παιδί µε ψυχικές διαταραχές;  
2. Ποιοί οι παράγοντες που δηµιουργούν ψυχικές διαταραχές στα παιδιά και εφήβους;  
3. Από ποιές ηλικίες µπορούν να εκδηλωθούν οι ψυχικές διαταραχές των παιδιών και εφήβων;  
4. Ποιές οι διαγνωστικές κατηγορίες παιδιών µε ψυχικά προβλήµατα;  
5. Ποιές είναι οι αρχές (πρότυπα) νοσηλευτικής φροντίδας παιδιών και εφήβων µε ψυχιατρικά 

προβλήµατα (ονοµαστικά);  
6. Ποιές είναι οι σχέσεις νοσηλευτή - οικογένειας ονοµαστικά;  
7. Ποιά είναι τα κυρίως χαρακτηριστικά της Ηβηφρένειας (ονοµαστικά);  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 25 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

 

1. Γιατί οι άρρωστοι καταφεύγουν στις δραστικές ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ);  
2. Ποιές είναι οι κυριότερες νοσηλευτικές διαγνώσεις των ατόµων που παίρνουν Τοξικές ουσίες;  
3. Ποιές είναι οι γενικές αρχές της Νοσηλευτικής φροντίδας των χρηστών;  
4. Τι είναι το "τροµώδες παραλήρηµα";   
5. Κατηγορίες ουσιών που προκαλούν εξάρτηση.   
6. Τι είναι ανάπτυξη ανοχής και τι εθισµός στα απλά ηρεµιστικά φάρµακα;   
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 26 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
 

1. Τι είναι επικοινωνία (ορισµός);  
2. Ποιοί οι τρόποι επικοινωνίας;  
3. Τι γνωρίζετε για την λεκτική επικοινωνία;  
4. Τι γνωρίζετε για την άνευ λόγων επικοινωνία;  
5. Τι γνωρίζετε για την συµβολική επικοινωνία;  
6. Ο θεραπευτικός διάλογος νοσηλευτού - ασθενούς από πόσα µέρη αποτελείται;  
7. Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο νοσηλευτής για την ακρόαση και οµιλία;  
8. Ποιά τα µέρη της θεραπευτικής οµαδικής επικοινωνίας;  
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9. Ποιό το έργο του αρχηγού της οµάδος;  
10. Πώς γίνεται η νοσηλευτική αξιολόγηση στην ψυχιατρική Νοσηλευτική;  
11. Ποιά είναι η διάρθρωση της εξατοµικευµένης νοσηλευτικής φροντίδας των ψυχικά πασχόντων;  
12. Ποιοί είναι οι παράγοντες τους οποίους λαµβάνουµε υπ' όψιν κατά την λήψη αποφάσεων στη 

νοσηλεία του ασθενούς;  
13. Τι καλούµε θεραπευτικό περιβάλλον;  
14. Ποιός ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης της νοσηλευτικής φροντίδας;  
15. Τι περιλαµβάνει η εξατοµικευµένη νοσηλευτική φροντίδα;  
16. Ποιές είναι οι φάσεις της εξατοµικευµένης νοσηλευτικής φροντίδας;  
17. Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τον ασθενή;  
18. Με ποιούς τόπους ο νοσηλευτής θα αντιληφθεί το πρόβληµα του ασθενούς;  
19. Τι είναι απασχολησιοθεραπεία ή εργασιοθεραπεία;  
20. Ποιοί οι σκοποί της απασχολησιοθεραπείας ή εργασιοθεραπείας;  
21. Σε ποιές περιπτώσεις (παθήσεις)εφαρµόζεται η απασχολησιοθεραπεία ή εργασιοθεραπεία;  
22. Ποιές οι αντενδείξεις της απασχολησιοθεραπείας ή εργασιοθεραπείας;  
23. Ποιοί είναι οι τοµείς της απασχολησιοθεραπείας ή εργασιοθεραπείας;  
24. Με ποιούς τρόπους θα διασκεδάσουµε τους ψυχικά αρρώστους;  
25. Ποιές είναι οι παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων (ονοµαστικά);  
26. Σε ποιές ψυχιατρικές παθήσεις κάνουµε ηλεκτροσπασµοθεραπεία;  
27. Ποιές είναι οι πιθανές παρενέργειες από την εφαρµογή της ηλεκτροσπασµοθεραπείας;  
28. Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία της φαρµακοθεραπείας των ψυχικά πασχόντων;  
29. Ποιά είναι τα αρνητικά στοιχεία της φαρµακοθεραπείας των ψυχικά πασχόντων;  
30. Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής προκειµένου να χορηγήσει ψυχοφάρµακα;  
31. Ποιές ώρες χορηγούνται τα ψυχοφάρµακα και τι πρέπει να προσέξει ο νοσηλευτής στον 

άρρωστο;  
32. Ποιά η νοσηλευτική παρέµβαση για την ξηροστοµία;  
33. Ποιά τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτροσπασµοθεραπείας (ονοµαστικά);   
34. Τι ετοιµασία χρειάζεται ο ψυχικά άρρωστος για την εφαρµογή της ηλεκτροσπασµοθεραπείας;  
35. Πόσες µορφές ψυχοθεραπείας έχουµε;  
36. Από τι εξαρτάται η εκλογή κατάλληλης ψυχοθεραπείας;  
37. Ποιοί µπορούν να ασκήσουν την ψυχοθεραπεία;  
38. Οι γνώσεις της ψυχιατρικής νοσηλευτικής σε τι βοηθούν το νοσηλευτή;  
39. Που στηρίζεται η θεραπεία της συµπεριφοράς;  
40. Στη θεραπεία της συµπεριφοράς τι χρησιµοποιεί ο Skinner;  
41. Πότε αποτυγχάνει η θεραπεία της συµπεριφοράς;  
42. Ποιά η ταξινόµηση των ψυχοφαρµάκων;  
43. Ποιά η δράση των ψυχοφαρµάκων;  
44. Ενδείξεις ψυχοφαρµάκων.  
45. Παρενέργειες ψυχοφαρµάκων.  
46. Ποιά η γενική προετοιµασία για το E.C.T.;  
47. Επιπλοκές E.C.T.  
48. Ενδείξεις E.C.T.  
49. Αντενδείξεις E.C.T.  
50. Ποιές είναι οι τρεις φάσεις των διαπροσωπικών σχέσεων νοσηλευτού - αρρώστου;  
51. Ποιά η συµπεριφορά του νοσηλευτού κατά τη συνέντευξη;  
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52. Κατά την τελική φάση των διαπροσωπικών σχέσεων νοσηλευτού - αρρώστου ο νοσηλευτής 
εκτελεί κάποια κύρια έργα. Ποιά είναι;  

53. Εξωπυραµιδικά συµπτώµατα από νευροληπτικά. Αναφορά και βραχεία περιγραφή.  
54. Θεραπεία εξωπυραµιδικών συµπτωµάτων που προκλήθηκαν από χορήγηση νευροληπτικών.  
55. Τι φάρµακα χρησιµοποιούνται για να αποφεύγονται οι υποτροπές της µανιοκατάθλιψης 

(διπολικής διαταραχής);   
56. Τι πρέπει να προσέχουµε σε ασθενείς που παίρνουν λίθιο και γιατί;  
57. Ποιός είναι ο σηµαντικότερος κίνδυνος όταν χορηγούµε αντικαταθλιπτικά σε αυτοκτονικούς 

ασθενείς και τι πρέπει να κάνουµε για να τον µειώσουµε;  
58. Αναφέρατε (ονοµαστικά) τις θεραπείες (φαρµακευτικές και µη) που µπορούν να εφαρµοστούν 

στην κατάθλιψη.  
59. Ορισµός και αντιµετώπιση της ορθοστατικής υπότασης.  
60. Συµβουλές σε ασθενείς που λαµβάνουν ψυχοφάρµακα κατά τις ζεστές ηµέρες του καλοκαιριού.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 27 ΣΧΟΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
 

1. Τι είναι το "εκείνο" ή "αυτό" (id);    
2. Τι είναι το "υπερεγώ";  
3. Ποιά τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης κατά τον FREUD (ονοµαστικά) ;  
4. Τι είναι εξαρτηµένο αντανακλαστικό; (Περιγράψτε µε λίγα λόγια και δώστε ένα παράδειγµα)  
5. Ποιές είναι (ονοµαστικά) οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης; (κατά σειρά).  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 28 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Από τι αποτελείται η φαιά και από τι η λευκή ουσία του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού;   
2. Η βλάβη του νευρικού συστήµατος στο επίπεδο  

α) Περιφερικού νεύρου και  
β) εγκεφαλικού φλοιού 
τι είδους παράλυση προκαλεί; (χαλαρή ή σπαστική).  

3. Ποιά αισθητική / αισθητηριακή λειτουργία εδράζεται στον ινιακό λοβό και ποιά στο βρεγµατικό;  
4. Με ποιό µηχανισµό προκαλείται ο θάνατος σε αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης;  
5. Σε ποιά περιοχή του εγκεφάλου βρίσκονται τα κέντρα που ελέγχουν τις ζωτικές λειτουργίες 

(αναπνοή, πίεση, θερµοκρασία κ.λ.π.) ;   
6. Σε βλάβη ποιού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου προκαλείται αφασία και γιατί;  
7. Τι λεει η θεωρία "ελέγχου της πύλης" για τον πόνο;  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 29 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
 

1. Σκλήρυνση κατά πλάκας : Φύλο, ηλικίες που προσβάλλονται συχνότερα, συνήθης πορεία.  
2. Ποιοί οι τύποι του εγκεφαλικού επεισοδίου;  
3. Πώς διακρίνουµε το εγκεφαλικό επεισόδιο από την πάρεση του προσωπικού νεύρου µε βάση την 

εξέταση των µυών του προσώπου;  
4. Ποιά είναι (ονοµαστικά) τα συχνότερα νεοπλάσµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος;  
5. Τι είναι αφασία εκποµπής και τι αφασία αντίληψης;  
6. Συµπτώµατα της νόσου του PARKINSON.   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 30 ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
 

1. Τι είναι ψυχοσωµατική νόσος; Αναφέρατε όσες γνωρίζετε.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 31 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (∆Π) 
 

1. Τι ονοµάζουµε "διαταραχή προσωπικότητας";  
2. Ποιές διαταραχές προσωπικότητας γνωρίζετε; Να τις αναφέρετε ονοµαστικά κατά οµάδες.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 32 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
 

1. Τι είναι "Ιδρυµατισµός" ή "Ιδρυµατοποίηση" και πώς αποφεύγεται; 
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