Καηαηακηήπιερ εξεηάζειρ ακαδημαϊκού έηοςρ 2022-2023 ζηο Τμήμα Νοζηλεςηικήρ ηηρ ΣΔΥ
ηος ΓΙΠΑΔ
ηηο Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο .Δ.Τ. ηνπ ΓΗΠΑΔ κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ
1. απόθνηηνη Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ζε πνζνζηό 12% επί ηνπ εηήζηνπ
αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηνύλ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2022-2023.
2.θαη απόθνηηνη Η.Δ.Κ. ύζηεξα από επηηπρή εμέηαζε πηζηνπνίεζεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θάηνρνη Γηπιώκαηνο Δπαγγεικαηηθήο εηδηθόηεηαο, Δθπαηδεπηηθήο Καηάξηηζεο επηπέδνπ
(5) ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ, θαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ζε πνζνζηό 1% επί ηνπ
εηήζηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηνύλ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2022-2023:
Γεθηνί γίλνληαη νη απόθνηηνη ησλ παξαθάησ εηδηθνηήησλ:
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Αηόκσλ κε Δηδηθέο Παζήζεηο
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ Παζήζεσλ
Ννζειεπηηθή Αηόκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο
Ζ επηινγή όισλ ησλ θαηαηαζζόκελσλ ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 20222023 ζα γίλεη κε γξαπηέο εμεηάζεηο νη νπνίεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε:
1. Σελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί Καηαηάμεσλ από άιια ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο:
2. Σνπ Ν. 4218/2013, άξζξν έθην , παξ. 10 (ΦΔΚ 268, η. Α’)
3. Σελ Τ.Α Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Φ.Δ.Κ 3185, η. Β΄) «Γηαδηθαζία θαηάηαμεο πηπρηνύρσλ
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο»
4. Σν Κεθάιαην Ε΄ ηνπ Ν. 4763/2020 (ΦΔΚ 254/Α/21-12-20) «Οδεγνί θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο
απνθνίησλ»
5. Σν λόκν 4610/2019 ΦΔΚ 70-Ά-7/5/2019, «πλέξγεηεο Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η. πξόζβαζε ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
6. Σελ ππ’αξ. 46935/Ε1-21-04-2022 (Φ.Δ.Κ. Β’ 2031/21-04-2022) Τπνπξγηθή απόθαζε κε ζέκα
«Γηαδηθαζία θαηάηαμεο απόθνηησλ ησλ Η.Δ.Κ., θαζώο θαη ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο Σάμεο
Μαζεηείαο ζε Σκήκαηα Α.Δ.Η.»
Δμεηαζηέα καζήκαηα:
α) Δηζαγσγή ζηε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε
β) Φπζηνινγία
γ) Βηνινγία
Με ηελ αθόινπζε εμεηαζηέα ύιε- πξνηεηλόκελα ζπγγξάκκαηα:
1. Διζαγωγή ζηη Νοζηλεςηική Δπιζηήμη:
Δηζαγσγή ζηε Ννζειεπηηθή – Βαζηθέο αλζξώπηλεο αλάγθεο: Άηνκν, Οηθνγέλεηα θαη ΚνηλόηεηαΠξναγσγή ηεο Δπεμίαο ζηελ Τγεία θαη ζηελ Αζζέλεηα- Θεσξεηηθή βάζε γηα ηε λνζειεπηηθή
πξαθηηθή – Αμίεο θαη εζηθή ζηε Ννζειεπηηθή – Ννκηθέο επηπηώζεηο ζηε Ννζειεπηηθή - Δηζαγσγή
ζηε Ννζειεπηηθή Γηεξγαζία – Ννζειεπηηθή Γηεξγαζία: Βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε –
Ννζειεπηηθή Γηεξγαζία: Ννζειεπηηθή αμηνιόγεζε, λνζειεπηηθή δηάγλσζε, ζρεδηαζκόο, εθαξκνγή
ζρεδίνπ θξνληίδαο, εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ – Ο ξόινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ επηθνηλσλία –
Βαζηθνί ξόινη ζηε Ννζειεπηηθή θξνληίδα: Ο λνζειεπηήο σο δάζθαινο θαη ζύκβνπινο – Βαζηθνί
ξόινη ζηε Ννζειεπηηθή θξνληίδα: Ζγέηεο, Δξεπλεηήο θαη πλήγνξνο.

Πξνηεηλόκελν ζύγγξακκα:
1) «Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο Ννζειεπηηθήο»
Γ.Παπαγεξγίνπ – Δθδόζεηο Ησάλλεο Κσλζηαληάξαο

πγγξαθείο

Μ.Κειέζε,

Γ.

Φαζόε,

2. Φςζιολογία:
Κύηηαξν: δνκή, ιεηηνπξγία – Γηαθίλεζε κέζα από ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, Γηάρπζε – Αίκα:
ζύζηαζε, ιεηηνπξγίεο – Καξδηά – Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα (θπζηνινγία) – Δλδνθξηλείο αδέλεο
(θπζηνινγία) – Νεπξηθό ζύζηεκα (θπζηνινγία) – Πεπηηθό ζύζηεκα (θπζηνινγία).
Πξνηεηλόκελν ζύγγξακκα:
1) «Φπζηνινγία ηνπ αλζξώπνπ». πγγξαθείο: Κ. Βαξζακίδεο – Δθδόζεηο: University Studio Press.
3. Βιολογία:
• Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο δσήο (Σα θύηηαξα, νη ζεκειηώδεηο κνλάδεο ηεο δσήο πεξηέρνπλ
DNA - Οη βηνιόγνη νξγαλώλνπλ ηα είδε).
• Αξρέο ηεο Μνξηαθήο νξγάλσζεο (ε θύζε ησλ βηνκνξίσλ, καθξνκόξηα θαη αλζξώπηλν
γνληδίσκα, ζπγθξόηεζε θπηηαξηθώλ δνκώλ θαη νξγαληδίσλ).
• Ζ ρεκεία ηεο Εσήο (ρεκηθά ζηνηρεία – άηνκα - ππναηνκηθά ζσκαηίδηα – ρεκηθνί δεζκνί – δνκή
λεξνύ θαη ηδηόηεηεο – pH σο κέηξν νμύηεηαο ελόο δηαιύκαηνο – δσή ζηε γε θαη άλζξαθα –
Βηνινγηθά καθξνκόξηα - πνιπκεξή – πδαηάλζξαθεο – ιηπίδηα – δηαθνξεηηθά είδε ιηπώλ –
πξσηεΐλεο ζε ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο – έλδπκα επηηαρύλνπλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο).
• Σν θύηηαξν: ε ζεκειηώδεο κνλάδα ηεο δσήο (Γνκέο ζε θπηηθά θαη δσηθά θύηηαξα – Γνκή
κεκβξαλώλ θαη ξόινο – ξόινο ππξήλα – παξαγσγή πξσηετλώλ – ρισξνπιάζηεο θαη
κηηνρόλδξηα – Αιιά νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ θαη ξόινο ηνπο).
• Δλέξγεηα θαη δσή (Ζ ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη από κία κνξθή ζε άιιε – Ζ ελέξγεηα ξέεη
κέζα από έλα νηθνζύζηεκα – θπηηαξηθή αλαπλνή & ζηάδηα– Εύκσζε – Μεηαβνιηθέο
δηαδηθαζίεο).
• Υξσκνζώκαηα θαη θιεξνλνκηθόηεηα. (Φπιεηηθή &αθπιεηηθή αλαπαξαγσγή – Γνκή
ρξσκνζσκάησλ – Μεζόθαζε - Μίησζε – Μείσζε – Γηαδηθαζίεο παξαγσγήο γελεηηθήο
πνηθηινκνξθίαο θπιεηηθά αλαπαξαγόκελσλ νξγαληζκώλ – ιάζε θαηά ηε κεησηηθή δηαδηθαζία –
Μελδειηθή ζεσξία – Γηαζηαπξώζεηο θαη Γελεαινγηθά δέληξα - πλδεδεκέλα γνλίδηα Κισλνπνίεζε – Βιαζηνθύηηαξα).
• DNA: Σν κόξην ηεο δσήο. (Γνκή ηνπ DNA – Ρνή ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο δηακέζνπ ηνπ
θπηηάξνπ – Αληηγξαθή – Μεηαγξαθή – Μεηάθξαζε – Γελεηηθόο θώδηθαο – Έιεγρνο γνληδηαθήο
έθθξαζεο – Μεηαιιάμεηο – Καξθίλνο – Γελεηηθή κεραληθή – Γνληδησκαηηθέο Βηβιηνζήθεο –
Γηαγνληδηαθά δώα – PCR – Αλάιπζε STR – Γνληδηαθή ζεξαπεία).
• Βηνπνηθηιόηεηα – Μηθξνζθνπηθνί νξγαληζκνί. (Μνξθέο πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ – Αξραία –
Υξήζηκα & Δπηβιαβή βαθηήξηα – Μεηαζρεκαηηζκόο, Μεηαγσγή & ύδεπμε Βαθηεξίσλ – Δμέιημε
επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ από πξνθαξπσξηθά&ελδνζπκβίσζε – Γνκή ηώλ – Λπηηθόο θαη
Λπζηγνληθόο θύθινο θάγσλ – Γνκή, θύθινο δσήο θαη θάξκαθα θαηά ηνπ ηνύ HIV – Πξίνλ&Ηνεηδή,
αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ ζε δώα θαη θπηά).
• πζηήκαηα αλζξώπηλνπ ζώκαηνο (Γνκηθή ηεξαξρία – Σύπνη ηζηώλ – Οκνηόζηαζε – Αξλεηηθή &
ζεηηθή αλάδξαζε - Βαζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά – ύζηαζε αίκαηνο – Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα –
Γπζιεηηνπξγίεο αλνζνπνηεηηθνύ – Δλδνθξηληθό ζύζηεκα & ξύζκηζε γιπθόδεο – Γακεηνγέλεζε –
Νεπξηθό ζύζηεκα θαη κεηάδνζε λεπξηθνύ ζήκαηνο).
Πξνηεηλόκελα ζπγγξάκκαηα:

1) Βηνινγία: Βαζηθέο Έλλνηεο. (2015). E. Simon. ΠΑΡΗΗΑΝΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ
ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ. ISBN: 9789605830779.
Κσδηθόο Βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν: 50660869
2) Βηνινγία. (2021). Solomon P. Eldra, Martin E. Charles, Martin W. Diana, Berg R. Linda, Broken
Hill Publishers, ISBN: 9789925576234, Κσδηθόο Βηβιίνπ ζηνλ Δύδνμν: 94644921
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Ννζειεπηηθήο από 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2022.
Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 1 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2022, ζηνπο ρώξνπο
ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο .Δ.Τ. ηνπ Γη.Πα.Δ.
ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε από ηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 31/10/2022
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ειεθηξνληθά ζην email info@nurse.ihu.gr
Από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 1/6/2022

