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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο

21ος αιώνας βρίσκει τις επιστήμες να

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε

καλπάζουν

επιστήμονες

σύμπραξη με πανεπιστήμια του εσωτερικού

σκυφτούς στα μικροσκόπια μέσα σε κάθε

και εξωτερικού. Ήδη λειτουργούν αρκετά

λογής εργαστήρια.

μεταπτυχιακά προγράμματα στην Αθήνα, τη

Οι

δύσπιστοι

καλοπροαίρετοι

και

τους

αναρωτούνται
πείθονται.

και

Οι

οι

ειδικοί

Λάρισα, τα Γιάννενα, τη Θράκη και αλλού.
Το Π.Μ.Σ. «ΜΕΘ‐ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

αποφαίνονται και οι νομοθέτες νομοθετούν.

αποτελεί

συνεργασία

Πολλοί σκεπτόμαστε που πάμε αλήθεια, ποια

Νοσηλευτικής Α’ του ΤΕΙ Αθήνας και της

η πορεία μας; Με την Νοσηλευτική τι;

Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε το 2006

Κατακερματισμένη με τον καθένα να ψάχνει

(προεδρικό

την ταυτότητά του, που ανήκει, τι του

25341/β7). Το συγκεκριμένο

διάταγμα

του

τμήματος

ίδρυσης

αριθμ.

πρόγραμμα,

αναλογεί, ποια τα δικαιώματα και ποιες οι
ευθύνες;
Η πολυαναμενόμενη

Ε.Ν.Ε.

είναι μια

πραγματικότητα, όλοι προσβλέπουν σε αυτή
και προσδοκούν πολλά, η ελπίδα αναδύεται,
κάτι αλλάζει. Ο ΕΣΝΕ χρόνια τώρα διεκδικεί
τα δίκαια της νοσηλευτικής και όλοι οι
νοσηλευτές του οφείλουμε πολλά.
Σημαντικός

όμως

σταθμός

για

την

Νοσηλευτική και ειδικά για τους απόφοιτους
των ΤΕΙ, υπήρξε ο Νόμος 2916/2001, ο νόμος
που

συμπεριέλαβε

Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα

τα

Τεχνολογικά
στην

ανώτατη

εκπαίδευση. Εξ’ ίσου σπουδαίο γεγονός, το
οποίο προβλέπεται στον ίδιο νόμο, αποτελεί
η

δυνατότητα
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όπως και άλλα, ήρθε για να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες πολλών, ήρθε να κάνει
πραγματικότητα

το

όραμα,

απεγκλωβίσει όσους ήθελαν
περισσότερα

για

να

για

να

να κάνουν

μπορούν

και

να

προσφέρουν πολλά.

πραγματοποίησης
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Για να εξασφαλισθούν όλα αυτά απαιτείται
καλή

διάθεση

διδασκόντων

και

διδασκομένων. Κόπος, θυσία, χρόνος και
υπέρβαση.
Το

συγκεκριμένο

πρόγραμμα
«έτυχε» ιδιαίτερης
εύνοιας
Όταν

όλες

οι

επιστήμες

τρέχουν,

η

γιατί

επιστημονικός

Νοσηλευτική δεν μπορεί να μένει στάσιμη και

υπεύθυνος είναι ο

στο περιθώριο όπως αυτό συνέβαινε για

πλέον

πολλά χρόνια. Πρέπει να συμβαδίσει με την

καταξιωμένος στην

πρόοδο, να είναι μέσα στα δρώμενα. Το

επιστήμη, Χαράλαμπος Ρούσσος. Ο άνθρωπος

πρόγραμμα,

που γνωρίζει καλά τι σημαίνει εκπαίδευση

προεδρικό

όπως αυτό διαφαίνεται στο
διάταγμα

της

ίδρυσής

του,

και πως υλοποιείται κατά τον καλύτερο

αντικείμενο έχει την προαγωγή της γνώσης.

τρόπο ένα επιστημονικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να

Κατάφερε να μας μυήσει στα μυστικά και τη

εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να

μαγεία της γνώσης και της έρευνας.

αποκτήσουν

Εκτός

ένα

ισχυρό

επιστημονικό

των

μαθημάτων,

της

κλινικής

υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια

εκπαίδευσης

ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης

προβλέπονται από το πρόγραμμα όλοι οι

επιστήμης

όπως

μεταπτυχιακοί φοιτητές δραστηριοποιούνται

επείγουσα

νοσηλευτική.

είναι

οι

ΜΕΘ

και

η

και

και

των

αναπτύσσουν

εργασιών

μεγάλα

που

ερευνητικά

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. ετοιμάζονται να

προγράμματα

στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

καθηγητή Χαρ. Ρούσσου. Στο πρόγραμμα

στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,

συνεργάζονται καταξιωμένοι επιστήμονες οι

στελεχώσουν

Τμήματα

περιστατικών,

κινητές

παροχή

υπηρεσιών

σε

να
επειγόντων

μονάδες

για

προνοσοκομειακό

με

την

καθοδήγηση

του

οποίοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό για ένα
άριστο αποτέλεσμα.
Ο

χώρος

μέσα

στον

οποίο

επίπεδο. Να παρέχουν, αποτελεσματικές και

πραγματοποιούνται

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες

αποτελεί χώρο καταναγκασμού αλλά τόπο

καταστάσεις,

συνάντησης οικείων ανθρώπων με ένα κοινό

μαζικές

Θεομηνίες.
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καταστροφές

και

τα

μαθήματα

δεν

σκοπό. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
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κόπος μπορεί να μετατρέπεται στη χαρά της

Η εικόνα των νοσοκομείων πρέπει να αλλάξει

αναζήτησης

γνώση

και την αλλαγή την κάνουν οι άνθρωποι.

ασφάλεια

Όλοι προσδοκούμε πως τα μεταπτυχιακά

παρέχει

του

καινούριου.

ασφάλεια,

αυτή

προσπαθεί να δώσει το

την

Η

Π.Μ.Σ. «ΜΕΘ‐

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»
Η

νοσηλευτική

έτσι

όπως

προγράμματα

θα

αναδείξουν

μια

νέα

νοσηλευτική, θα αναδείξουν νοσηλευτές που
την

είδαν

θα μπορούν να προσφέρουν αυτό που

σημαντικές ηγετικές φυσιογνωμίες πρέπει να

δικαιούται ο κάθε ασθενής στην φροντίδα

εκφράζεται από ικανούς και ενημερωμένους

και ο κάθε υγιής στην ενημέρωση.

νοσηλευτές.

Χριστίνα Μαρβάκη
Διευθύντρια Σύνταξης
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