Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

_ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μ

ε την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι γνώσεις μας για τον κόσμο
που ζούμε πολλαπλασιάζονται με αλγεβρική πρόοδο. Και ενώ θα περίμενε κανείς τα

προβλήματα της ανθρωπότητας να μειώνονται ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται, αντίθετα
έχουν παράλληλη, ανοδική πορεία. Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε και με δεδομένες τις
αυξημένες απαιτήσεις σε όλους του τομείς, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ανταπεξέλθουν
των δεδομένων συνθηκών, διατηρώντας, ανανεώνοντας και αυξάνοντας συνεχώς την επιστημονική
τους γνώση, μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών,
δηλώνει παρόν στις απαιτήσεις των καιρών και διεκδικεί ότι καλύτερο για την συνεχιζόμενη
εκπαίδευσή τους, οργανώνοντας τα δύο πρώτα αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ). Μέσα από αυτά τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οφέλη είναι πολλαπλά:
Αναπτύσσεται η εξωστρέφεια του Τμήματος, εναρμονίζεται η ακαδημαϊκή γνώση με τις σύγχρονες
κλινικές απαιτήσεις και ανάγκες, δίνονται στους νέους συναδέλφους επιπλέον εφόδια και
δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, προσφέρονται επικαιροποιημένες γνώσεις σε
εξειδικευμένα θέματα και ανοίγει περαιτέρω ο δρόμος για επιστημονική έρευνα.
Το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει τίτλο «Νευρολογικά νοσήματα - Σύγχρονη
Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις». Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε
επαγγελματίες υγείας και η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και
τη διδασκαλία στο χώρο της Υγείας, με στόχο την παροχή κλινικής πρακτικής βασισμένης σε
ενδείξεις σε

νευρολογικούς ασθενείς. Επίσης, το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι χρήσιμο για τους

επαγγελματίες υγείας που έχουν εμπειρία στη φροντίδα νευρολογικών ασθενών και επιθυμούν να
προωθήσουν την κλινική τους πρακτική ή και σε νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν την
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην έρευνα και την
τεκμηριωμένη υγειονομική φροντίδα ατόμων με νευρολογικά νοσήματα που διαβιούν στην
κοινότητα.
Το δεύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, έχει τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα».
Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της διαχείρισης
των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες
δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη,
τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών όπως επίσης η ανάπτυξη της έρευνας
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στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και
ελκών.
Τα ΠΜΣ, καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης, το οποίο οι
προπτυχιακές σπουδές δεν μπορούν να προσφέρουν στα στενά πλαίσια του προγράμματός τους και
που η καθ’ ημέρα κλινική πράξη έχει μεγάλη ανάγκη, τόσο για τους νεότερους, όσο και για τους
μεγαλύτερους σε επαγγελματική εμπειρία νοσηλευτές.
Παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν τον δρόμο για την πολυπόθητη αλλαγή και
βελτίωση της καθημερινότητάς μας, που θα πρέπει να επέλθει σε όλα τα επίπεδα, μέσα από
συλλογική εργασία και ωριμότητα. Είναι σημαντικό να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε τα νέα
προγράμματα και τις ευκαιρίες που δίνονται στους νοσηλευτές και βέβαια να βοηθήσουμε όλοι μαζί
ώστε να αποδώσουν σύντομα στην κοινωνία μας αγλαούς καρπούς.
Καπάδοχος Θεόδωρος
Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης

Σελίδα | 299
ISSN: 2241-6005

Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ © 2014

www.vima-asklipiou.gr

