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ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, TK 57400 Θεσσαλονίκη   Τηλ.: 2310 013824 (Γραμματεία Νοσηλεστικής) Web: 
http://www.nurse.teithe.gr/ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΑΕΙ  

«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» 

 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΟ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΓΝΨΕΨΝ ΑΠΟΥΟΙΣΨΝ ΑΕΙ   

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
 
 
  

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ 

Σμήμα Νοσηλευτικής 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  Σμήμα Νοσηλευτικής 
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HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΡΑ ΜΑΘΗΜΑ 

 ENOTHΣΑ 1: Χρήςη Η/Τ ςτην πρακτική βαςιςμένη ςε ενδείξεισ (10 ώρεσ) 
(10h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ)  
4 Διδακτικέσ Μονάδεσ 
Τπεύθυνοσ: ΚΑΤΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
30/1/2015 

17.00 – 21.00 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Βαςικά χαρακτηριςτικά των μηχανών αναζήτηςησ. Διαχείριςη λογαριαςμών e-mail και λογιςμικών επικοινωνίασ (2h E) 

 Δομό αρχεύων και ταξινόμηςη πληροφοριών ςτον υπολογιςτό. 

 Διαχεύριςη λογαριαςμού e-mail, αποςτολό/λόψη μηνυμϊτων και επιςυναπτόμενων αρχεύων. 

 Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο και βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ μηχανών αναζότηςησ. 

Αςκόςεισ εφαρμογόσ 
Κλινικά πληροφοριακά ςυςτήματα (Clinical Information Systems) και δομϋσ υλοπούηςησ Evidence based Medicine και Evidence 
based Nursing (2hE) 

 Βαςικϋσ ϋννοιεσ EBM/EBN: Η τεκμηρύωςη, η κριτικό ικανότητα του νοςηλευτό, και η πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ. 

 Η ϋρευνα ςτην EBM/EBN και η ανϊγκη χρόςησ πληροφοριακών ςυςτημϊτων. 

 Σαξινόμηςη ιατρικόσ πληροφορύασ.  

ΑΒΒΑΣΟ 
31/1/2015 
 

10.00 – 12.00 
 
 
 
 
 
 
12.00-16.00 
 

(ςυνέχεια από Κλινικά πληροφοριακά ςυςτήματα)   (2hE) 

 Κλινικϊ πληροφοριακϊ ςυςτόματα (Clinical Information Systems) και δομϋσ υλοπούηςησ EΒΜ/ΕΒΝ. 

 Αναζότηςη πηγών πληροφόρηςησ – αςκόςεισ. 

 Αναζότηςη βιβλιογραφύασ – αςκόςεισ. 

υνδυαςμϋνεσ αςκόςεισ εφαρμογόσ 
 
Οργϊνωςη πληροφοριών ςε βϊςεισ δεδομϋνων και κατανεμημϋνα ςυςτόματα (2hΘ) 

 Οργϊνωςη πληροφοριών ςε βϊςεισ δεδομϋνων  

 Κατανεμημϋνα ςυςτόματα. 

 Αναζότηςη με κριτόρια 
 
Πρόςβαςη ςε εξειδικευμϋνεσ ιατρικϋσ/νοςηλευτικϋσ  βϊςεισ δεδομϋνων και βϊςεισ Evidence Based Medicine/Νursing  (2 hΘ) 

 Πρόςβαςη ςε εξειδικευμϋνεσ ιατρικϋσ/νοςηλευτικϋσ  βϊςεισ δεδομϋνων και βϊςεισ EΒΜ/ΕΒΝ 

 Σρόποι αναζότηςησ πληροφορύασ 

 Αςκόςεισ ςε θεματικό κατϊλογο από 30 διαφορετικϋσ πηγϋσ EBM/EBN 
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 ΕΝΟΣΗΣΑ 2: χεδιαςμόσ και υλοποίηςη ερευνητικών μελετών (20 ώρεσ)  (10h ΘΕΩΡΙΑ – 6h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ – 4h ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ) 
 7 Διδακτικέσ Μονάδεσ  
Τπεύθυνη: ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ   

 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ  
6/2/2015 
 
 
 
 

17.00 – 21.00 
 
 
 
 

Οριςμόσ και χαρακτηριςτικϊ τησ Νοςηλευτικόσ Έρευνασ (4h ΘΕΩΡΙΑ) 
 Η αναγκαιότητα τησ ϋρευνασ ςτη νοςηλευτικό 
 κοπόσ και εύδη νοςηλευτικόσ ϋρευνασ 
 Βαςικϊ εύδη ποςοτικών ερευνών 
 Βαςικϊ εύδη ποιοτικών ερευνών 

Γενικό περιγραφό –διαφορϋσ ςτη μεθοδολογύα ποςοτικών –ποιοτικών ερευνών 

ΑΒΒΑΣΟ  
7/2/2015 

9.00 – 11.00 
 
 
 
 
 
11.00-13.00 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
15.00-17.00 

Εννοιολογικό φϊςη (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 Σο ερευνητικό πρόβλημα –ανεύρεςη –διατύπωςη –αξιολόγηςη 
 Αναςκόπηςη βιβλιογραφύασ –θεωρητικό πλαύςιο μελϋτησ 
 Διατύπωςη ερευνητικών υποθϋςεων –ςκοπών ερευνητικών ερωτημϊτων 
 Ο ςκοπόσ ςτην ποιοτικό ϋρευνα 

 
Υϊςη ςχεδιαςμού – προγραμματιςμού Ι (2h ΘΕΩΡΙΑ)                                               

 Η ϋννοια τησ εγκυρότητασ ςτισ ποςοτικϋσ –ποιοτικϋσ μελϋτεσ 

 Ηθικϊ θϋματα 
 

Υϊςη ςχεδιαςμού – προγραμματιςμού ΙΙ (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 Επιλογό ερευνητικού ςχεδιαςμού –εύδη 

 Δειγματοληψύα –εύδη 
 
Υϊςη ςχεδιαςμού – προγραμματιςμού ΙΙΙ (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

 Επιλογό ερευνητικού εργαλεύου 

ύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
13/2/2015 

17.00 – 21.00 Εμπειρικό Υϊςη (4h ΘΕΩΡΙΑ) 

 Μϋτρηςη 

 Αξιοπιςτύα και εγκυρότητα μϋτρηςησ 

 Επιλογό ερωτηματολογύου – ανϊπτυξη- μετϊφραςη- προςαρμογό  

 Προετοιμαςύα κωδικοπούηςη δεδομϋνων 

υλλογό δεδομϋνων ςτην ποιοτικό μελϋτη 
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ΑΒΒΑΣΟ 
14/2/2015 

4 h ΕΞ 
ΑΠΟΣΑΕΨ 
10.00-14.00  
 

Αναλυτικό Υϊςη (4h ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ) 

 Μεταβλητϋσ κατηγοριοπούηςη  

 Περιγραφικό ςτατιςτικό 

 Ειςαγωγό ςτην επαγωγικό ςτατιςτικό 

 Επιλογό ςτατιςτικόσ δοκιμαςύασ 

 Ανϊλυςη ποιοτικών δεδομϋνων 
 

 
 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Αρχέσ τησ πρακτικήσ βαςιςμένησ ςε ενδείξεισ (30 ώρεσ)   
(8h ΘΕΩΡΙΑ – 18h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ – 4h ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ)   
9 Διδακτικέσ Μονάδεσ  
Τπεύθυνοσ: ΜΗΝΑΙΔΟΤ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
20/2/2015 

17.00-19.00 Ειςαγωγό ςτην πρακτικό βαςιςμϋνη ςε ενδεύξεισ (2h ΘΕΩΡΙΑ)  
 Σι εύναι η πρακτικό βαςιςμϋνη ςε ενδεύξεισ 

 Φρηςιμότητα ςτη Νοςηλευτικό και ςτισ Επιςτόμεσ Τγεύασ 

 Ιςτορικό αναδρομό τησ πρακτικόσ βαςιςμϋνησ ςε ενδεύξεισ 

 Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα και προοπτικϋσ τησ νϋασ προςϋγγιςησ  

 

ΑΒΒΑΣΟ 
21/2/2015 

10..00 – 14.00 
 
 
 
 
14.00 – 16.00 
ΕΞ ΑΠΟΣ 

χόματα καθοριςμού των ερευνητικών ερωτημϊτων (PICO και SPICE) (2 h Θ - 2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ) 
 χηματύζοντασ ‘απαντόςιμα’ ερευνητικϊ ερωτόματα  

 PICO (Patient, Population, Problem, Intervention, Comparison, Outcome) 

 SPICE (Setting, Population, Intervention, Comparison, Evaluation) 

 
Πηγϋσ αναζότηςησ δεδομϋνων – Σεχνικϋσ Αναζότηςησ (2h EΞ ΑΠΟΣΑΕΩ)  

 Οριςμόσ τεκμηριωμϋνων πηγών / βιβλιογραφύασ 

 Διαθϋςιμεσ ελληνικϋσ και διεθνεύσ βιβλιογραφικϋσ πηγϋσ (βϊςεισ δεδομϋνων, βιβλιοθόκεσ, γκρύζα βιβλιογραφύα, διαδύκτυο-

ηλεκτρονικϋσ πηγϋσ, εγχειρύδια, κατευθυντόριεσ οδηγύεσ, δωρεϊν επιςτημονικϊ περιοδικϊ κ.ϊ.)   

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
27/2/2015 

17.00 – 21.00   Σεχνικϋσ αναζότηςησ – ορολογύα MESH – Σεκμηρύωςη τησ αναζότηςησ (4h EΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

 

 

 

 

 



 5 

ΑΒΒΑΣΟ 
28/2/2015 
 

10.00 – 12..00 
 
 
 
12.00-14.00 
  
 
 
14.00-16.00 

Επύπεδα τεκμηρύωςησ ςτην πρακτικό Βαςιςμϋνη ςε ενδεύξεισ (2h ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ) 
 Κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για την αναφορϊ ποιοτικών και ποςοτικών μελετών 

 υςτόματα ιερϊρχηςησ των δημοςιευμϋνων ϊρθρων 

 
Κριτικό αξιολόγηςη ερευνητικών εργαλεύων ( 2h ΘΕΩΡΙΑ) 

 Κριτικό αξιολόγηςη ερωτηματολογύων 

 

Καταςκευό ερωτηματολογύων με βϊςη τισ αρχϋσ τησ πρακτικόσ βαςιςμϋνησ ςε ενδεύξεισ (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
6/3/2015 

17.00-21.00 
 

Κριτικό ςύνθεςη βιβλιογραφύασ και αξιολόγηςη ποιοτικών και ποςοτικών μελετών  (4h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
Μεθοδολογικό εγκυρότητα ϊρθρων – Ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων 

ΑΒΒΑΣΟ  
7/3/2015 

10.00 – 14.00 Κριτικό ςύνθεςη βιβλιογραφύασ και αξιολόγηςη ποιοτικών και ποςοτικών μελετών  (4h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

 Κριτικό αξιολόγηςη ποιοτικών και ποςοτικών μελετών/ϊρθρων 

 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
13/3/2015 

17.00-21.00 ύνθεςη των επιςτημονικών δεδομϋνων (2h ΘΕΩΡΙΑ) 
 
Παρουςύαςη Εργαςιών  με βϊςη την πρακτικό βαςιςμϋνη ςε ενδεύξεισ (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 

 ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Αξιοποίηςη και εφαρμογέσ τησ πρακτικήσ βαςιςμένη ςε ενδείξεισ (20 ώρεσ)   (10h ΘΕΩΡΙΑ – 6h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ – 4h ΕΞ 
ΑΠΟΣΑΕΩ 
5 Διδακτικέσ Μονάδεσ  
Τπέυθυνη: ΚΑΤΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

ΑΒΒΑΣΟ 
14/3/2015 

1Ο.00 – 13.00 
 
 
 
13.00 – 16.00 

Μοντϋλα εφαρμογόσ τησ πρακτικόσ βαςιςμϋνησ ςε ενδεύξεισ (2 h Θ + 1 h Ε) 
 Κριτικό προςϋγγιςη  ΕΒΝ  
 Μοντϋλα εφαρμογόσ ΕΒΝ 

 

 Βαςικϊ βόματα ςχεδιαςμού τησ εφαρμοςμϋνησ ΕΒΝ  (2 hΘ + 1hΕ) 

 ύνθεςη των ςτοιχεύων που βοηθούν ςτον ςχεδιαςμό και την εφαρμογό τησ ΕΒΝ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
20/3/2015 

17.00 – 21.00 
 
 

 Αξιολόγηςη και εφαρμογό κατευθυντόριων οδηγιών βαςιςμϋνα ςτην ΕΒΝ (2 hΘ + 2 hΕ) 
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ΑΒΒΑΣΟ 
21/3/2015 

10.00 – 14..00 
  4h EΞ 
ΑΠΟΣΑΕΨ 
 

Εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ για την υποςτόριξη τησ εφαρμογόσ τησ τεκμηριωμϋνησ πρακτικόσ (4h ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ) 

 Φαρακτηριςτικϊ και παρϊγοντεσ μϊθηςησ. 

 Θεωρύεσ και μοντϋλα μϊθηςησ. 

 Θεωρύεσ παρώθηςησ ςτην εκπαύδευςη 

 Μϋθοδοι και τεχνικϋσ εκπαύδευςησ τησ ΕΒΝΡ. 

Έννοιεσ και δεύκτεσ τεκμηρύωςησ τησ ΕΒΝΡ. 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
27/3/2015 
 
 
 
 
 

17.00 – 21.00 
 
 
 
 
 

τρατηγικϋσ διούκηςησ για την  υποςτόριξη τησ εφαρμογόσ τησ τεκμηριωμϋνησ πρακτικόσ Ηγεςύα και διούκηςη ςτο ςύγχρονο 
περιβϊλλον υγεύασ (4h ΘΕΩΡΙΑ) 

 Διούκηςη Ολικόσ Ποιότητασ  

 Πολύπλοκα Προςαρμοςτικϊ υςτόματα και Αλλαγό ςτο χώρο υγεύασ 

 Ανϊπτυξη προςωπικού και Διαχεύριςη ςυγκρούςεων 

 Θεωρύεσ παρώθηςησ ςτη Διούκηςη 

 

 ENOTHTA 5: ενάρια κλινικών πρωτοκόλλων ςτην πρακτική βαςιςμένη ςε ενδείξεισ (20 ώρεσ) (20h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
5 Διδακτικέσ Μονάδεσ 
Τπεύθυνη: ΜΗΝΑΙΔΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ  
 

 
ΑΒΒΑΣΟ 
28/3/2015 
 
 
 

 
10.00-12.00 
 
 
12.00 – 14.00 

(ςυνέχεια από ενότητα 4) 
 Δημιουργύα υποςτηρικτικού περιβϊλλοντοσ για την εφαρμογό EBN (ΕΒP ςτο ςύςτημα υγεύασ-ςτον οργανιςμό-ςε 

μικροεπύπεδο) (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ 5.  
Αναζότηςη τεςςϊρων κλινικών πρωτοκόλλων διαδικτυακϊ (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
3/4/2015 
 
ΑΒΒΑΣΟ 
4/4/2015 

17.00-21.00 
 
 
10.00-14.00 

1ο Κλινικό πρωτόκολλο – ανϊλυςη και προςομούωςη (4h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ)  
 
 
2ο Κλινικό πρωτόκολλο – ανϊλυςη και προςομούωςη (4h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
17/4/2015 

17.00 21.00 3ο Κλινικό πρωτόκολλο – ανϊλυςη και προςομούωςη (4h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 
 
 

ΑΒΒΑΣΟ 
18/4/2015 

10.00 – 14.00 
 
14.00 – 16.00 

4ο Κλινικό πρωτόκολλο – ανϊλυςη και προςομούωςη (4h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ)  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΤΝΟΧΗ  - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ (2h ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) 

 


