Σχολές Βοηθών Νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας στο Ηράκλειο Κρήτης: Ιστορική αναδρομή
Η «Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων» Ηρακλείου Κρήτης, μονοετούς φοίτησης ιδρύεται με Βασιλικό Διάταγμα
(Β.Δ υπ. αρ. 48 - ΦΕΚ 22.1.1965). Λειτούργησε για το διάστημα 1973-1980
Οι σχολές μονοετούς φοίτησης μετατρέπονται σε Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές
(ΜΤΕΝΣ) (ΦΕΚ 303/Β΄/24-3-1980).
Οι ΜΤΕΝΣ δίνουν τη θέση τους στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Α΄ΚΥΚΛΟΥ (ΦΕΚ
1492/Β΄/7-12-2000)
Τα ΤΕΕ Α΄ κύκλου μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών (ΦΕΚ
676/Β΄/30-4-2000)
Οι ΕΠΑ.Σ καταργούνται το έτος 2015 (αρθ.46,Ν. 4186,ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013).
Στη θέση των καταργούμενων ΕΠΑ.Σ ιδρύονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
(ΦΕΚ 1038/Β΄/3-6-2015). Τα ΔΙΕΚ υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθούν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης. Στην με αρ.5954 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1807/Β/2-7-2014), αναφέρεται ο κανονισμός λειτουργίας των ΔΙΕΚ, ενώ στην με αρ. Γ4α/ΓΠ55004/15
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2049/Β/6-7-2019), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη
λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας.
Το ΔΙΕΚ του ΓΝ «Βενιζέλειο - Πανάνειο» λειτουργεί με την ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής
Νοσηλείας, η οποία ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας». Δικαίωμα
εγγραφής στο ΔΙΕΚ (Α΄ εξάμηνο) έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου,
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΕΚ, κατόπιν αίτησης τους, μέσω μοριοδότησης. Επιπρόσθετα δικαίωμα κατάταξης στο
Γ΄ εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕ.Λ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου και
συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ. Το διδακτικό έτος ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου
έκαστου έτους.
Το ΔΙΕΚ λειτουργεί σε πρωινό ωράριο. Η φοίτηση είναι συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων. Τα
τέσσερα (4)εξάμηνα αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση (1200 ώρες), ενώ το 5ο
εξάμηνο αφορά στην Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων, η οποία είναι διάρκειας 960 ωρών.
(Παράρτημα: Πρόγραμμα της ειδικότητας). Μετά την επιτυχή κατάρτισή τους στο ΔΙΕΚ, οι απόφοιτοι
λαμβάνουν Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ εξασφαλίζει Δίπλωμα
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5.
Ο καταρτιζόμενος κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και εργαστηριακής του κατάρτισης αποκτά τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε βασικές νοσηλευτικές πρακτικές και με την
αποκτηθείσα εμπειρία από την πρακτική άσκηση, καθίσταται ικανός να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ
φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, σε κοινοτικά κέντρα,
γηροκομεία, θεραπευτήρια χρόνιων ασθενειών, Κέντρα υγείας, σε δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦΗ,
προγράμματα Βοήθειας στο σπίτι), σε ψυχιατρικές δομές και σε ιδιωτικά ιατρεία.

Παράλληλα, ο καταρτιζόμενος, πέρα από τα τυπικά προσόντα που αποκτά μέσα από την εκπαίδευση
του, μαθαίνει το σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενή, αναπτύσσει ενσυναίσθηση, κατανοεί την ανάγκη
τήρησης του απορρήτου, και αποκτά αίσθημα υπευθυνότητας και επαγγελματισμού. Ο απόφοιτος της
ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας διαθέτει προσόντα που του επιτρέπουν να
διατηρεί μια ανθρώπινη, αλλά ταυτόχρονα και επαγγελματική στάση απέναντι στον πάσχοντα.

Διοίκηση
Το έκαστο ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του
Νοσοκομείου στο οποίο και λειτουργεί με νομικό εκπρόσωπο τον πρόεδρος του ΔΣ.
Όργανα διεύθυνσης του ΔΙΕΚ είναι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ο οποίος απαρτίζεται από
τους εκπαιδευτές που υπηρετούν στο ΔΙΕΚ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Διδακτικό προσωπικό
Διδακτικό έργο ασκεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ, καθώς και ιατροί και
νοσηλευτές του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το ΔΙΕΚ, κατόπιν μοριοδότησης και άνευ αμοιβής.
Αριθμός καταρτιζομένων που ενεγράφησαν στο ΔΙΕΚ ΓΝ «Βενιζέλειο –Πανάνειο» από την έναρξη της
λειτουργίας του.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΔΙΕΚ ΓΝ «Βενιζέλειο –Πανάνειο» έχουν εγγραφεί συνολικά 120
καταρτιζόμενοι
(βλ. πίνακα) και έχουν λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)35
καταρτιζόμενοι.
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Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ
Για πρώτη φορά, το 2018, συμμετείχαν απόφοιτοι του ΔΙΕΚ στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το
2018 με ποσοστό επιτυχίας 87 %.

Δράσεις- Εκδηλώσεις- Ομιλίες -Σεμινάρια
Από το 2015 πραγματοποιούνται στους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ, ομιλίες και δράσεις εξωστρέφειας με
σκοπό αφενός μεν την εκπαίδευση των καταρτιζομένων και αφετέρου την ανάδειξη και προβολή του
ΔΙΕΚ. Συγκεκριμένα:
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ομιλία από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων του ΓΝ
«Βενιζέλειο- Πανάνειο» που αφορούν την υγιεινή των χεριών, τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και

τη διαχείριση των αιχμηρών αντικειμένων με σκοπό την προαγωγή της ασφάλειας των καταρτιζομένων
στον εργασιακό χώρο και την βελτιστοποίηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ομιλία από την ψυχολόγο του ΓΝ «Βενιζέλειο- Πανάνειο» που αφορούν τη
διαχείριση του stress και των συγκρούσεων, καθώς και την επικοινωνία στο χώρο της υγείας
στοχεύοντας στη διαχείριση συναισθημάτων, κρίσεων αλλά και βελτίωση της επικοινωνίας με
συναδέλφους και ασθενείς, δεξιότητες απαραίτητες στην επαγγελματική τους ζωή.
Κάθε χρόνο οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν σεμινάρια και ημερίδες που πραγματοποιούνται στο
Ηράκλειο Κρήτης και άπτονται της Νοσηλευτικής.
Το 2017 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση έναρξης του διδακτικού έτους και απονεμήθηκε η 1η ΒΕΚ.
Το 2018 οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ συμμετείχαν στην άσκηση με την επωνυμία «Σώστρατος», άσκηση
μερικής εκκένωσης του Βενιζελείου νοσοκομείου, στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Σχεδίου για την
περίπτωση σεισμού.
Το ίδιο έτος οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ και οι εκπαιδευτές τους παρακολούθησαν το πρόγραμμα
εκπαίδευσης με θέμα: «Βασική Υποστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ) με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
(AED) –Πρώτες Βοήθειες», από το ΕΚΑΒ Κρήτης, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών.

Κάθε χρόνο οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ, ψάλλουν τα κάλαντα τόσο στην παιδιατρική κλινική του ΒΓΝΗ
μοιράζοντας τους δώρα, όσο και σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου.
Επιπρόσθετα, για τα Χριστούγεννα 2019 προγραμματίστηκε η συγκομιδή βιβλίων και παιχνιδιών με
σκοπό να δοθούν στα παιδιά που νοσηλεύονταν στο ΓΝ «ΒενιζέλειoΠανάνειο» και η συμμετοχή των
καταρτιζομένων , με τη δημιουργία και την προσφορά χριστουγεννιάτικων κατασκευών, στο
Χριστουγεννιάτικο παζάρι που διοργανώνει η παιδιατρική κλινική.
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