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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΠΔΔ) 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
 

Εισαγωγή: 
Καταρχάς κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι ο επαγγελματικός τίτλος 

του Νοσηλευτή είναι ενιαίος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2Α του Νόμου 

1579/1985. Όλοι οι Νοσηλευτές εγγράφονται υποχρεωτικώς ως μέλη της ΕΝΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3252/2004. 

Κατά συνέπεια ουδέν ζήτημα γεννάται εν προκειμένω περί διάκρισης των 

Νοσηλευτών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΤΕ ή ΠΕ , δοθέντος ότι όσοι ασκούν 

νομίμως το νοσηλευτικό επάγγελμα φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, ενώ είναι 

όλοι απόφοιτοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία έχει 

δύο παράλληλους τομείς, ήτοι τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό  (βλέπε 

Νόμο 4009/2011). 

Επιπλέον, με δεδομένη την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και της 

σχετικής επιστημονικής ύλης που διδάσκεται στα εκπαιδευτικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα, τα περιγραφόμενα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΔ 351 του 1989 

θεωρούνται πλέον παρωχημένα και χρήζουν άμεσης επικαιροποίησης. Στην 

κατεύθυνση αυτή, η ΕΝΕ έχει εκπονήσει το παρόν υπόμνημα στο οποίο 

περιγράφονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο 

σχέδιο επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 

Σκοπός: 

Η οργάνωση και παροχή ασφαλούς, εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας για 

την αυτόνομη ή συνεργατική αντιμετώπιση των πραγματικών ή δυνητικών 

αντιδράσεων του ατόμου και της οικογένειας στην κοινότητα και στο περιβάλλον 

του νοσοκομείου. Επίσης η ανταπόκριση των Νοσηλευτών στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες φροντίδας υγείας και η προαγωγή της με κάθε θεραπευτικό μέσον που 

διδάσκεται στα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
 

Ο Νοσηλευτής: 
 Εφαρμόζει αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχικών, διανοητικών, κοινωνικών 

και πολιτισμικών αναγκών,  καθώς και των προβλημάτων υγείας  των 

ασθενών για τους οποίους είναι υπεύθυνος. 

 Παρεμβαίνει ομοίως στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών, 

εξομαλύνοντας πιθανές δυσχέρειες που επιδρούν δυσμενώς στη 

θεραπευτική αγωγή τους. 

 Παρέχει ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε 

ασθενείς με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, 

εφαρμόζοντας εγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους. 

 Συζητά τη σημασία των ευρημάτων της αξιολόγησης του ασθενούς με τα 

υπόλοιπα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και της  θεραπευτικής 

ομάδας. 

 Αναγνωρίζει τα υπαρκτά και δυνητικά προβλήματα υγείας, θέτει και 

ιεραρχεί τις νοσηλευτικές διαγνώσεις (προβλήματα που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με αυτόνομες νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή σε συνεργασία 

με άλλους επαγγελματίες υγείας). 

 Λαμβάνει το νοσηλευτικό ιστορικό ως εξής: 

α. Συλλέγει δεδομένα μέσω της συνέντευξης και της παρατήρησης. 

β.  Πραγματοποιεί  κλινική  εξέταση  όλων  των  οργανικών  λειτουργιών  του 

ασθενούς. 

γ. Συνεκτιμά τα διαθέσιμα διαγνωστικά ευρήματα. 

 Αναπτύσσει ή/και τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο της νοσηλευτικής 

φροντίδας, με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, τις επιθυμίες, τις αξίες 

και τις προτεραιότητες του ασθενούς. 

 Εφαρμόζει και επιβλέπει την υλοποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής 

φροντίδας, με βάση επιστημονικές αρχές και δεδομένα για κάθε ασθενή. 

 Προστατεύει την αξιοπρέπειά του ασθενή κατά την παροχή της φροντίδας 

και τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που τον αφορούν. 

 Εφαρμόζει τα θεραπευτικά μέτρα, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες. 

 Εφαρμόζει βασικές και εξειδικευμένες τεχνικές θεραπευτικής φροντίδας, 

υποστήριξης οργανικών λειτουργιών, διαδικασίες συνεχούς επεμβατικής και 

μη επεμβατικής παρακολούθησης, χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών από 

όλες τις οδούς, χορήγησης οξυγόνου, χορήγησης υγρών, ολικής 

παρεντερικής και εντερικής διατροφής, παροχής πρώτων βοηθειών, 

βρογχικής παροχέτευσης εκκρίσεων, μεταβολικής υποστήριξης και φυσικής 

αποκατάστασης. 

 Υποστηρίζει την αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς με όλες τις 

μεθόδους. 
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 Πραγματοποιεί αγγειακή προσπέλαση, φλεβική και αρτηριακή. 

 Εκτελεί και ερμηνεύει τα αποτελέσματα οξυμετρίας και καπνομετρίας. 

 Μετρά βασικές αιμοδυναμικές παραμέτρους (κεντρική φλεβική πίεση, 

καρδιακή παροχή, κορεσμός μικτού φλεβικού αίματος, κ.λπ.). 

 Εφαρμόζει εγκεκριμένα κλινικά πρωτόκολλα και νοσηλευτικές διαδικασίες, 

προσαρμόζει και εφαρμόζει κατάλληλα κατευθυντήριες οδηγίες. 

 Προετοιμάζει τους ασθενείς για τις εξετάσεις και θεραπείες και τους 

εκπαιδεύει ανάλογα. 

 Παρεμβαίνει διαγνωστικά και θεραπευτικά, όπως υπαγορεύεται από σχετικά 

πρωτόκολλα σε επείγουσες και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. 

 Εφαρμόζει συνδυασμένα μέτρα υποστήριξης της ζωής (Βασική και 

Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ). 

 Τεκμηριώνει (καταγράφει) κατάλληλα τα ευρήματα της αξιολόγησης, τις 

εκβάσεις της νοσηλευτικής φροντίδας και τις αντιδράσεις των ασθενών για 

τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα. 

 Παρέχει υποστηρικτική ή ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ποιότητα 

ζωής σε ασθενείς με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα από τη στιγμή της 

διάγνωσης μέχρι την αποκατάσταση ή το τέλος της ζωής και την περίοδο του 

πένθους. 

 Παραγγέλνει ορισμένες κατηγορίες φαρμακευτικών, αντισηπτικών 

σκευασμάτων και επιδεσμικού υλικού, καθοριζόμενες με την Υπουργική 

Απόφαση περί της περιγραφής των νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων και 

πράξεων. 

 Αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης των ασθενών και των 

οικογενειών με βάση τις τρέχουσες και τις δυνητικές τους ανάγκες για 

αυτοφροντίδα και προαγωγή της ανεξαρτησίας τους και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα. 

 Παρέχει πληροφόρηση και διασύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες ή 

οργανισμούς υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα. 

 Διενεργεί διαλογή ασθενών μαζί με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα στα 

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), μετά από σχετική ενδοϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση, θέτοντας προτεραιότητες και παραπέμποντας στους αρμόδιους 

κατά περίπτωση επαγγελματίες υγείας. 

 Ασκεί συμβουλευτική σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. 

 Φροντίζει για τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. 

 Εφαρμόζει και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των 

λοιμώξεων και απομόνωσης των μολυσματικών ασθενών. 

 Αναφέρει στα αρμόδια όργανα προβλήματα και παράγοντες κινδύνου για τη 

δημόσια υγεία, που διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της. 
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 Αναθέτει, κατευθύνει και επιβλέπει την εργασία των βοηθών νοσηλευτών 

και του βοηθητικού προσωπικού. 

 Προάγει και διατηρεί τις επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις με την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη μελέτη επιστημονικών 

και επαγγελματικών  δημοσιεύσεων και  την ενεργή  συμμετοχή σε 

επαγγελματικές και επιστημονικές εταιρείες και συνδέσμους. 

 Κατευθύνει, συντονίζει, επιβλέπει και εκπαιδεύει φοιτητές, σπουδαστές και 

μαθητές της Νοσηλευτικής και άλλους επαγγελματίες υγείας. 

 Αναλαμβάνει τον προσανατολισμό του νέου προσωπικού, καθώς και τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Αναγνωρίζει κλινικά προβλήματα, αναπτύσσει ερευνητικές προτάσεις και 

διεξάγει έρευνα. 

 Καθορίζει και εισηγείται κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης 

νοσηλευτικής φροντίδας και την τροποποίηση νοσηλευτικών πρακτικών με 

βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των 

επιστημονικών και θεσμοθετημένων οργάνων. 

 Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα φροντίδας υγείας για την οργάνωση, 

τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

 Συμμετέχει σε ομάδες ανάπτυξης κλινικών πρωτοκόλλων και 

κατευθυντήριων οδηγιών. 

 Συμμετέχει σε επιστημονικές και ερευνητικές επιτροπές, καθώς και σε 

επιτροπές βιοηθικής και δεοντολογίας. 

 Συμμετέχει στον καθορισμό της πολιτικής υγείας στον εργασιακό του χώρο 

και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας. 

 Ασκεί κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο 

αντικείμενο της ειδικότητάς του με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με 

τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 

 
 

 


