
(EXISTING) 
 
Επωνυμία προγράμματος:     Νοσηλευτική  

 Κοινοτική Νοσηλευτική 
 Ψυχιατρική Νοσηλευτική - 
Νοσηλευτική Ψυχικής 
Υγείας 

        (MASTER OF SCIENCE) 
 
 
Τελικός τίτλος σπουδών:  Master of Science 
 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους 
Νοσηλευτές με ενδιαφέρον στην Κοινοτική Νοσηλευτική, τη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή 
τη Μαιευτική, να εμβαθύνουν τη γνώση τους στους συγκεκριμένους τομείς καθώς επίσης να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες τις οποίες θα αποκομίσουν. Οι απόφοιτοι του 
προγράμματος θα είναι σε θέση να επιδείξουν εξαιρετική ικανότητα στην παροχή υψηλού 
επιπέδου φροντίδας υγείας στο αντικείμενό τους. 

Γενικοί Στόχοι: 

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην επιστήμη της 
Νοσηλευτικής, είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα 
τους επιτρέψουν να εξετάζουν κριτικά, να αναλύουν, να συνθέτουν και να 
εφαρμόζουν την τρέχουσα επιστημονική γνώση ώστε να παρέχουν ερευνητικά 
τεκμηριωμένη, προηγμένη, νοσηλευτική φροντίδα και να προλαμβάνουν, να 
διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν τη υγεία των πολιτών σε συνεργασία 
με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας. 

Ειδικοί Στόχοι: 

A. «Κοινοτική Νοσηλευτική» 
Να εξετάζουν κριτικά να αναλύουν να συνθέτουν και να εφαρμόζουν γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις από της επιστήμες της Δημόσιας Υγείας, της Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής, της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας, της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, και της 
Μεθοδολογίας Έρευνας και Βιοστατιστικής, ώστε να παρέχουν προηγμένη και 
ερευνητικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα στην κοινότητα και να 
προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν τη υγεία των 
πολιτών σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας. 

B. «Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» 
Να εξετάζουν κριτικά να αναλύουν να συνθέτουν και να εφαρμόζουν γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις από της επιστήμες της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής – 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, της Ψυχοφαρμακολογίας, της Κοινοτικής Ψυχιατρικής 
και Αποκατάστασης, και της Ψυχοθεραπείας, ώστε να παρέχουν προηγμένη και 
ερευνητικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με Ψυχιατρικά 
Προβλήματα και να προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν 
τη υγεία των πολιτών σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας. 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

A. «Κοινοτική Νοσηλευτική» 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 

 Συνθέτουν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες 
σχετικές με την αντίστοιχη νοσηλευτική πρακτική,εφαρμόζοντας με δεξιοτεχνία τους 
αντίστοιχους νοσηλευτικούς ρόλους. 

 Aναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε αντιστοιχία με τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών τους που βρίσκονται στην κοινότητα. 



 Σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνες,να εφαρμόζουν ερευνητικά δεδομένα στην 
κλινική πρακτική της κοινοτικής νοσηλευτικής, με ικανότητα συγγραφής και 
παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. 

 Συζητούν και να εκτελούν τις νοσηλευτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν εφαρμογή 
και δράση στην Κατ’ Οίκον Νοσηλεία. 

 Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα πρόγραμμα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, με την 
αντίστοιχη ικανότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτωνκατά την εφαρμογής του. 

 Εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές ηγεσίας και να εισάγουν αλλαγές με σκοπό 
τη βελτίωση της κλινικής πρακτικής, λειτουργώντας ως συνήγοροι των ασθενών και 
των οικογενειών τους, 

 Εφαρμόζουν τη νοσηλευτική διαδικασίαγια την εκτίμηση και το σχεδιασμό της 
φροντίδας της Οικογένειας, 

 Αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να αναλύουν τα δικαιώματα των ασθενών και 
τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας (Κυπριακή Νομοθεσία - Κώδικες 
Δεοντολογίας), 

 Αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας με τους λοιπούς επαγγελματίες 
υγείας με σκοπό την παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας υγείας στην κοινότητα, 
λειτουργώντας ως ισότημα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. 

 
 

B. «Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 

 Δρουν αυτόνομα και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ομάδας Υγείας, τόσο σε 
Νοσοκομειακό περιβάλλον  όσο και στο σπίτι και στην ευρύτερη Κοινότητα σε 
συνάφεια με τον Νοσηλευτικό, Θεραπευτικό και Συμβουλευτικό τους Ρόλο σε 
Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επίπεδο, τόσο στην Πρόληψη, την 
Φροντίδα και την Αποκατάσταση ατόμων με ψυχικό πρόβλημα. 

 Αναλύουν και προσαρμόζουν το συνεχές της Ψυχικής Υγείας, τόσο στον 
Ενδονοσοκομειακό όσο και τον Κοινοτικό χώρο, ανάλογα με το Εξελικτικό και 
αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου ή της Ομάδας. 

 Αναπτύσσουν, Εφαρμόζουν και αξιολογούν Νοσηλευτικά Εξατομικευμένα 
Προγράμματα κάμνοντας χρήση της Νοσηλευτικής Διεργασίας για άτομα, οικογένειες 
ή ομάδες με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής Υγείας, όπως και σε Προβλήματα Ατόμων 
ή Οικογενειών που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες, με την χρήση πολλαπλής μορφής 
Διαγνωστικών Κριτηρίων (Ψυχομετρικά Εργαλεία, Σύστημα NANDA, το Πρότυπο των 
5 Διαστάσεων, Το Μοντέλο των Roper, Logan, Tierney, Tα Tαξινομικά Συστήματα ICD 
-10 – TR, DSM-IV-TR, DSM 5 κ.α.), στηριζόμενοι στο θεωρητικό, φιλοσοφικό, νομικό 
δεοντολογικό και ηθικό τους υπόβαθρο. 

 Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν Επιδημιολογικές και Ερευνητικές μελέτες, με σκοπό την 
Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική Ψυχικής Υγείας. 

 Αναγνωρίζουν και αναλύουν την Ομαδική δυναμική και ιδιαίτερα την Οικογενειακή, 
με σκοπό την Πρόληψη ή την έγκαιρη Παρεμβατική Θεραπευτική Αντιμετώπιση των 
Προβλημάτων και Αναγκών που αναφύονται. 

 Οργανώνουν, συντονίζουν και αξιολογούν Θεραπευτικές Ομάδες. 
 Εντάσσουν και ενσωματώνουν τις Γνωσιο-Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπευτικές 

Προσεγγίσεις στα Νοσηλευτικά σχέδια Ατόμων ή Ομάδων με Ψυχικό Πρόβλημα. 
 Συμμετέχουν και εφαρμόζουν Βιολογικές (π.χ. ECT) και Ψυχοφαρμακευτικές 

Παρεμβάσεις, με ασφάλεια και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα είναι σε θέση 
να Συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα μέσα στα πλαίσια του προηγμένου 
νοσηλευτικού τους ρόλου. 

 Τέλος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να υποστηρίζουν τον Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό τους Ρόλο με τον πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο, 
για την φροντίδα του ατόμου, της Ομάδας , της Οικογένειας και της Κοινότητας  με 
σκοπό την Προαγωγή της ψυχικής Υγείας. 

 
 



 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ: 
 
Με την εγγραφή τους στο μητρώο Μαιών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής οι 
απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να δραστηριοποιούνται με επάρκεια, αυτοδύναμα 
είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας, σε δομές όπως ιδιωτικά και δημόσια 
μαιευτήρια, γυναικολογικές κλινικές, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδιωτικά 
ιατρεία, εταιρίες μητρικού θηλασμού και στη μαιευτική διοίκηση. 

 
 
 

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Μ ECTS 

Οι φοιτητές του προγράμματος στην “Νοσηλευτική” πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο 
κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα κορμού 12 30 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 30 

Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης 3 10 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
ή 

Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες 
Υγείας και ένα Μάθημα Επιλογής 
 

6 20 

Σύνολο ECTS 30 90 

Πρακτικές Ασκήσεις (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)*, ** 6 20 

 
* Οι Πρακτικές Ασκήσεις αφορούν μόνο τις κατευθύνσεις Ψυχικής Υγείας και 

Μαιευτικής 

 
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού    (12 π.μ./ 30 ECTS  για κάθε κατεύθυνση) 

MNU610 Μεθοδολογία 
Έρευνας 4 10 

MNU611 

Νοσηλευτική-
Μαιευτική: 
Φιλοσοφικά, Νομικά, 
Ηθικά- Δεοντολογικά 
Θέματα 

4 10 

MNU612 Βιοστατιστική και 
Επιδημιολογία 4 10 



 
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης   (9 π.μ./ 30 ECTS ) 

1. Κατεύθυνση «Κοινοτική Νοσηλευτική» 

MCN621 

Κοινοτική 
Νοσηλευτική, 
Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας και 
Δημόσια Υγεία 

3 10 

MCN622 Φροντίδα Κοινότητας 
και Οικογένειας 3 10 

MCN623 Προαγωγή και 
Αγωγή Υγείας 3 10 

2. Κατεύθυνση «Ψυχιατρική Νοσηλευτική-
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» 

MPN621 
Ψυχοφαρμακολογία και 
Άλλες Θεραπευτικές 
Προσεγγίσεις στη ΝΨΥ 

3 10 

MPN622 Γνωσιο-Συμπεριφορική 
Ψυχοθεραπεία στη ΝΨΥ 3 10 

MPN623 
ΝΨΥ και Φροντίδα 
Ειδικών Πληθυσμιακών 
Ομάδων  

3 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ       (3 π.μ. / 10 ECTS) 
(Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνση) 
 

1. Κοινοτική Νοσηλευτική 

MCN632 

Επικοινωνία και 
Συμβουλευτική στη 
Νοσηλευτική και στη 
Φροντίδα Υγείας 

3 10 

MCN633 Τεκμηριωμένη Κλινική 
Νοσηλευτική Πρακτική 3 10 

MCN634 
Περιβάλλον και 
Κοινοτική Φροντίδα 
Υγείας 

3 10 

MCN635 Κατ’ Οίκον Νοσηλεία 3 10 



MCN636 Διαπολιτισμική 
Νοσηλευτική 3 10 

2. Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική 
Ψυχικής Υγείας 

MPN633 Δυναμική Ομάδας και 
Οικογένειας 3 10 

MPN634 Κατ’ Οίκον Νοσηλεία 
ΝΨΥ 3 10 

MPN 635 Νοσηλευτική 
Εξαρτήσεων 3 10 

    

Κατεύθυνση «Κοινοτική Νοσηλευτική» 
 
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,       ή ένα Μάθημα Επιλογής και το 
αντικείμενο 
MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας (σύνολα: 6 π.μ./20 
ECTS) 

ΗΕΑ620 Διπλωματική Εργασία 6 20 

ή 

Μάθημα 
Επιλογής 
Κατεύθυνσης

 
και 

MNU630 

 
1 μαθήμα επιλογής από τον 
κατάλογο των μαθημάτων 
επιλογής της αντίστοιχης 
κατεύθυνσης 
 
και 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
στις Επιστήμες Υγείας 

3 
 
 
 
3 

10 
 
 
 

10 

Κατεύθυνση «Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» 
 
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,       ή ένα Μάθημα Επιλογής και το 
αντικείμενο MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας  
(σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS) 

ΗΕΑ620 Διπλωματική Εργασία 6 20 

ή 

Μάθημα 
Επιλογής 
Κατεύθυνσης

 
και 

MNU630 

 
1 μαθήμα επιλογής από τον 
κατάλογο των μαθημάτων 
επιλογής της αντίστοιχης 
κατεύθυνσης 
 
και 
Καθοδηγούμενη Μελέτη 
στις Επιστήμες Υγείας 

3 
 
 
 
3 

10 
 
 
 

10 



**Πρακτικές Ασκήσεις Ι, ΙΙ, ΙΙ  

MPN636 
και 

Πρακτική Άσκηση 
Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 
- Νοσηλευτικής Ψυχικής 

Υγείας Ι1 

και 

2 7 

MPN637 
και 

Πρακτική Άσκηση 
Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 
- Νοσηλευτικής Ψυχικής 

Υγείας ΙΙ1 

και 

2 7 

MPN638 

Πρακτική Άσκηση 
Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 
- Νοσηλευτικής Ψυχικής 

Υγείας ΙΙΙ1 

2 6 

 

1 Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα 7 ώρες την ημέρα Χ 5 ημέρες εβδομαδιαία Χ16 
εβδομάδες. 

  Σύνολο: 560 ώρες 
 
2 Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα 7.5 ώρες την ημέρα Χ 4 ημέρες εβδομαδιαία Χ 51 

εβδομάδες. 
  Σύνολο: 1530 ώρες 

 
Συμπληρωματικό πρόγραμμα για κάλυψη κριτηρίων απόκτησης άδειας εξασκήσεως 
επαγγέλματος Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας. 

Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτικής που δεν έχουν ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, αλλά 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής, μπορούν να εγγραφούν στο 
Πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας) εφόσον παρακολουθήσουν πέντε 
(5) συμπληρωματικά μαθήματα. 

Σημείωση: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα και 
ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (έχοντας απαραίτητα 
παρακολουθήσει το επιλεγόμενο μάθημα MPN633, «Δυναμική Ομάδας και Οικογένειας» και 
επιλέξει και ολοκληρώσει την «Πρακτική Άσκηση Ι» - MPN636, «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» - 
MPN637 και «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ» - MPN638), θα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο 
Κυπριακό Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κατάλογος απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων για εγγραφή στο μητρώο 
Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας: 

 

Συμπληρωματικά Μαθήματα Ειδικότητας 
(15π.μ./ 30 ECTS) 

BPN 501 Διοίκηση / Ηγεσία, Νοσηλευτική και 
Φροντίδα Υγείας 3 6 

BPN 502 
Ο Σύγχρονος Νοσηλευτικός Ρόλος σε 
Άτομα με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής 
Υγείας Ι 

3 6 

BPN 503 
Επικοινωνία και Συμβουλευτική στη 
Νοσηλευτική , στη Φροντίδα Υγείας και 
στην Ψυχική Υγεία 

3 6 

BPN 504 Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
και Αποκατάσταση 3 6 

BPN 505 
Ο Σύγχρονος Νοσηλευτικός Ρόλος σε 
Άτομα με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής 
Υγείας ΙΙ 

3 6 

 


