
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη 
Γραμματεία της  Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΛ 
(ΜΕΘ, 2ος Όροφος):

Διεύθυνση Γ.Ν.Λσίας:
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού, αρ. 215, 2029 
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Αρ. Επικοινωνίας: 22603809

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maria.psalti@gmail.com, 
mcharalambous02@papd.mof.gov.cy 

Ιστοχώρος Κλινικής Εντατικής Θεραπείας: 
www.intensivecare.com.cy

«Στην ΚΕΘ εισάγονται πέραν των 800 ασθενών ετησίως απ’ όλο το 
φάσμα της Εντατικολογίας, περιλαμβανομένων ασθενών με 

παθολογικά, χειρουργικά, νευροχειρουργικά και καρδιοχειρουργικά 
προβλήματα, πολυτραυματίες και εγκαυματίες. Λειτουργεί βάσει 

του κλειστού μοντέλου με 24ωρη εφημερία» 
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H Κλινική Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΘ) 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
(ΓΝΛ) προσφέρει 5 θέσεις για εξειδί-
κευση στην Εντατικολογία με έναρξη 
την 1η Ιουλίου 2015. Πρόκειται για 
πλήρες διετές πρόγραμμα που οδηγεί 
στην απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης 
στην Εντατική Θεραπεία. 

Η ΚΕΘ εφημερεύει καθημερινά επί 24
ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο. 
Διαθέτει 17 κλίνες και 6 κλίνες ΜΑΦ. Σε 
αυτή εισάγονται ασθενείς που 
καλύπτουν όλο το φάσμα της Εντατικο-
λογίας, περιλαμβανομένων ασθενών 
με παθολογικά, χειρουργικά, νευροχει-
ρουργικά και καρδιοχειρουργικά 
προβλήματα, πολυτραυματίες και 
εγκαυματίες. Λειτουργεί με βάση το 
κλειστό μοντέλο Εντατικής.  

Υπηρεσίες Κλινικής:
•Πρόγραμμα κατ’ οίκον μηχανικής  
υποστήριξης αναπνοής με εξωτερικά 
ιατρεία
•Πρόγραμμα τηλεαποκατάστασης
•Πρόγραμμα παρακολούθησης ασθενών 
μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ
•Ερευνητική Μονάδα
•Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και 
λοιμώξεων 

Η ΚΕΘ στελεχώνεται από μία άρτια εκπαι-
δευμένη ομάδα εξειδικευμένων Εντατικο-
λόγων με διάφορες ειδικότητες 
(Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Καρδιολο-
γίας, Αναισθησιολογίας, Λοιμωξιολογίας). 
Η διεπιστημονική ομάδα περιλαμβάνει 
επίσης Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, 
Διατροφολόγο και Ψυχολόγο. Προσφέρεται 
δε άριστη γραμματειακή υποστήριξη, όπως 
επίσης και υποστήριξη πληροφορικής.

Υπάρχει  εγκατεστημένο Κλινικό Πληροφο-
ριακό Σύστημα που ευκολύνει αλλά και 
βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής 
φροντίδας  των ασθενών, σύγχρονοι 
αναπνευστήρες και monitors, συσκευές 
αιμοδυναμικής παρακολούθησης, υπερη-
χογράφοι, μηχανές CRRT και βρογχοσκόπιο. 

Η ΚΕΘ καλύπτεται, εκτός του βασικού 
ωραρίου, από ένα εξειδικευμένο Εντατι-
κολόγο. Ο τελευταίος παραμένει συνεχώς 
εντός του Νοσοκομείου ώστε να εποπτεύ-
ει, να καθοδηγεί και να βοηθά άμεσα σε 
κάθε θέμα τον εφημερεύοντα εξειδικευό-
μενο. Ο χρόνος παραμονής εντός του 
Νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των 
εφημεριών, βασίζεται σε σχετική οδηγία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εντατι-
κολογία βασίζεται στις δεξιότητες που 
έχουν καθοριστεί στο πρόγραμμα 
CoBaTrICE της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Εντατικής Θεραπείας. Προς απόκτηση 
αυτών των δεξιοτήτων διεξάγεται πολυεπί-
πεδη εκπαίδευση που περιλαμβάνει τη 
φροντίδα ασθενών υπό εποπτεία και 
συζήτηση των ασθενών σε τακτική καθημε-
ρινή επίσκεψη με δυνατότητα προβολής 
του κλινικού φακέλου του ασθενούς.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις διεξάγονται 
3 φορές την εβδομάδα και περιλαμβάνουν 
μαθήματα Φυσιολογίας Καρδιοαναπνευ-
στικού, διαλέξεις Βιβλιογραφικής Ενημέ-
ρωσης, Παρουσιάσεις Ενδιαφερόντων 
Περιστατικών καθώς και Διαδραστικές 
Παρουσιάσεις με βάση  τα κύρια προβλή-
ματα του βαριά πάσχοντος. 

Τα πιο πάνω υποστηρίζονται και λειτουρ-
γούν μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτι-
κής πλατφόρμας «Τηλεπρομηθέας», η 
οποία, εκτός από την προβολή και αναμε-
τάδοση των εκπαιδευτικών παρουσιάσε-
ων, αποτελεί και χώρο αποθήκευσης 
μεγάλου φάσματος πολυθεματικού εκπαι-
δευτικού υλικού.

Κατά την εκπαίδευσή σας θα έχετε την 
ευκαιρία να επιτελέσετε με την απαιτούμενη 
εποπτεία διάφορες διεργασίες, όπως 
τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού και αρτηρι-
ακού καθετήρα, διασωλήνωση της τραχείας, 
τοποθέτηση θωρακοσωλήνων, διεξαγωγή 
διαδερμικής τραχειοστομίας, υπερηχογρα-
φημάτων και βρογχοσκοπήσεων. 

Επιπλέον, θα σας δοθεί η ευκαιρία -και 
είναι στόχος του προγράμματος- να 
ασχοληθείτε με τη διεκπεραίωση  μελέτης, 
ώστε να αποκτήσετε γνώση και εμπειρία 
σε σχέση με τη διεξαγωγή έρευνας.

Θεωρούμε πολύ σημαντική την προσωπι-
κή πρόοδο αλλά και υγεία των εκπαιδευο-
μένων. Προς αυτό το σκοπό έχει καθιερω-
θεί ο θεσμός του Μέντορα, έτσι ώστε κάθε 
εκπαιδευόμενος να έχει προσωπική 
καθοδήγηση και βοήθεια εάν τη χρειάζε-
ται. Επίσης η Ψυχολόγος μας είναι έτοιμη 
και πρόθυμη να βοηθήσει με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό. 

Θεμελιώδης στόχος του προγράμματός 
μας είναι να προσφέρει εκπαίδευση που 
να οδηγεί σ’ ένα ολοκληρωμένο επαγγελ-
ματία στην Εντατικολογία που να μπορεί 
να προσφέρει άριστη φροντίδα στους 
ασθενείς. Ένας τέτοιος επαγγελματίας θα 
είναι ικανός να εργαστεί στο χώρο της 
Εντατικολογίας σε οποιαδήποτε χώρα 
με τρόπο παραγωγικό και αποτελεσμα-
τικό.

«Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις 
διεξάγονται 3 φορές την εβδομάδα 

και περιλαμβάνουν μαθήματα 
Φυσιολογίας Καρδιοαναπνευστικού, 

διαλέξεις Βιβλιογραφικής 
Ενημέρωσης, Παρουσιάσεις 

Περιστατικών καθώς και 
Διαδραστικές Παρουσιάσεις με βάση  

τα κύρια προβλήματα του βαριά 
πάσχοντος»
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