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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 11/28-3-2019 (θ.9) ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 9: «Έγκριση εφαρμογής εσωτερικού κανονισμού του θεσμού των 
κλινικών εκπαιδευτών» 

 

 

  Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η  αριθμ. πρωτ.  8154/20-3-2019 εισήγηση της 
Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Αλεξάνδρας Μάγγου που την 
παρουσίασε η κ. Μπαλή Ελένη και έχει  ως εξής: 
 

 

 Η Υπηρεσία μας, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της δια βίου και 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού και το ρόλο που αυτή 
κατέχει στην ποιοτική παρεχόμενη φροντίδα στους νοσηλευόμενους ασθενείς, 

προτίθεται να εφαρμόσει το θεσμό του Κλινικού Εκπαιδευτή. 
Όπως προέκυψε και από τα πορίσματα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποιότητας 
και Εκπαίδευσης (QueD2018), η αξιοποίηση κλινικών εκπαιδευτών συμβάλει 

ουσιαστικά στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια  των νεοεισερχόμενων στο σύστημα 
υγείας Νοσηλευτών , μιας και θα συνεπικουρούνται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένους κλινικούς νοσηλευτές, που θα μεταδίδουν την δική τους κλινική 
εμπειρία στον νεοεισερχόμενο αλλά και στον προπτυχιακό Νοσηλευτή. 
Το κλινικό περιβάλλον μάθησης είναι παράμετροι που συμβάλουν σημαντικά στην 

κλινική εκπαίδευση των φοιτητών και των νεοεισερχόμενων Νοσηλευτών στο 
Νοσοκομειακό περιβάλλον καθώς συμβάλουν στην διαδικασία της μάθησης  και 

στην μεγιστοποίηση του οφέλους  της θεωρητικής τους εκπαίδευσης. 
Με στόχο τη: 

 Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας, 

μέσω του εμπλουτισμού των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων του 

νοσηλευτικού προσωπικού και της ανάπτυξης νέων 

 Μείωση του χρόνου προσαρμογής για την ανάληψη καθηκόντων, 

νεοπροσλαμβανόμενου ή μετακινούμενου προσωπικού 

 Εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτοκόλλων κλινικής πρακτικής 

 Εκπαίδευση των νοσηλευτών που παρακολουθούν προγράμματα 

νοσηλευτικών ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων, που διενεργούνται στο οικείο 

νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και των φοιτητών κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής τους άσκησης. 

Η Υπηρεσία μας στοχεύει για την αρχική εκπαίδευση 2 Νοσηλευτών οι οποίοι στην 

συνέχεια θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν έναν ικανό πυρήνα άλλων Νοσηλευτών 
που θα αποτελέσουν τους κλινικούς εκπαιδευτές  του Νοσοκομείου μας. 

Τα καθήκοντα όλων των κλινικών εκπαιδευτών, θα είναι παράλληλα με τα 
εκτελούμενα καθήκοντά τους στο Νοσηλευτικό τμήμα στο οποίο εργάζονται και 
προβλέπεται η διενέργεια κυκλικού ωραρίου, δεδομένου ότι η μετάδοση της 

γνώσης και της εμπειρίας πρέπει να γίνεται στο φυσικό χώρο εργασίας. 
Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που ήδη έχει αποστείλει η Δ/ση της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, περιγράφονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής, τα οποία έχουν 
ως εξής: 
 

 
Κριτήρια – Διαδικασία επιλογής  
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Την ευθύνη της επιλογής έχει η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ύστερα από 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος (αίτηση) που θα συνοδεύεται από βιογραφικό 
σημείωμα του υποψηφίου . Η Διεύθυνση συνεκτιμά για την επιλογή τόσο τα τυπικά 
όσο και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου 

1. Τυπικά Προσόντα: 
Στα απαραίτητα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ)  

 Τριετής (πραγματική) υπηρεσία για νοσηλευτές τμημάτων 

 Πενταετής (πραγματική) υπηρεσία για νοσηλευτές μονάδων  

  Αποδεδειγμένα καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 Γνώση χειρισμού των προγραμμάτων Word και PowerPoint της Microsoft 

Office II.  

2. Επιθυμητά τυπικά προσόντα 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη 

νοσηλευτική επιστήμη  

  Νοσηλευτική ειδικότητα  

3.  Συνεκτιμώμενα κριτήρια επιλογής:  

 Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων  

 Διδακτική εμπειρία 

 
4. Ατομικά χαρακτηριστικά του κλινικού εκπαιδευτή 

 Εξοικείωση με την άσκηση νοσηλευτικής πρακτικής βασισμένη σε αποδείξεις 

(Evidence Based)  

 Συνεργατικότητα  

 Αποδοχή από το υπόλοιπο προσωπικό  

 Μεταδοτικότητα  

 Ερευνητικό πνεύμα  

 Ικανότητα χειρισμού δύσκολων ατόμων και διαχείρισης συγκρούσεων 

 Αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω, 
Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού του θεσμού των Κλινικών 

Εκπαιδευτών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
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Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Δέχεται την παραπάνω εισήγηση ως έχει. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΚΑΡΗΣ   Κ. ΧΟΛΕΒΑΣ   Γ. ΦΛΟΥΔΑΣ 
          Δ. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        

ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ            
  

     Ακριβές απόσπασμα   
              Η  Γραμματέας  Δ.Σ.   

       

        ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 


