
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

2ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ  

1 Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων ως παράγοντας αποδοχής και εφαρμογής τεκμηριωμένων πρακτικών από τους 
επαγγελματίες υγείας  

2 Εργασιακή ικανοποίηση και ψυχική ανθεκτικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού κατά την περίοδο της πανδημίας COVID 19 

3 Η Συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στην κλινική πρακτική  

4 Επιπλοκές περιφερικά εισαγομένων κεντρικών φλεβικών καθετήρων (picclines) σε αιματολογικούς ασθενείς 

5 Απόπειρες αυτοκτονίας: Επιδημιολογική καταγραφή και παράγοντες κινδύνου 

6 Διαχείριση και κοστολόγηση διαδικασιών παραγωγής μιας μονάδας αίματος στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ 

7 Εκτίμηση των συμπτωμάτων της νόσου και της ικανοποίησης από τη θεραπεία σε ογκολογικούς ασθενείς σε μονάδα ημερήσιας 
νοσηλείας  

8 Απρεπείς συμπεριφορές στους εργασιακούς χώρους της υγείας 

9 Αναγνώριση του νοσηλευτικού έργου από τους ασθενείς  

10 Αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης αιμοκαθαιρώμενων ασθενών και ποιότητα ζωής  

11 Αξιολόγηση της υπερβολικής ημερήσιας υπνηλίας ως παράγοντα κινδύνου επαγγελματικών ατυχημάτων στο νοσηλευτικό 
προσωπικό  

12 Ψηφιακή εγγραματοσύνη στην υγεία 

13 Διερεύνηση  της αντίληψης, της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 

14 Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη πάθηση του εντέρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου Κρήτης 

15 Ο ρόλος της σωστής μετεγχειρητικής παρακολούθησης στην απώλεια βάρους, μετά από βαριατρικές επεμβάσεις  

16 Εκτίμηση της ποιότητας ζωής στην αυτοδιαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 με τη χρήση συσκευών προηγμένης 
τεχνολογίας  

17 Διερεύνηση της εφαρμογής της τεκμηριωμένης πρακτικής στο πεδίο της Σχολικής Νοσηλευτικής 

18 Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης των γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου 1 

19 Διερεύνηση της μετατραυματικής εξέλιξης λόγω της πανδημίας Covid19 στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου και της επίδρασης της στο βαθμό εργασιακής ευημερίας του 

20 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση του απογαλακτισμού από μηχανικό αερισμό σε ασθενείς με τραχειοστομία στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας . Αναδρομική μελέτη 

21 Η φυσικοθεραπεία στους ηλικιωμένους με νευρολογικές παθήσεις. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

22 Αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει την Π.Φ.Υ. στο Νομό Ηρακλείου 

23 Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της σοβαρότητας της νόσου των ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου 

24 Διερεύνηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των επαγγελματιών υγείας ενός Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου κατά 
την περίοδο της πανδημίας  Covid-19 

25 Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με λεύκη 

26 Διερεύνηση της εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

27 Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με ρευματικά νοσήματα 

28 Η επίδραση της πανδημίας  Covid-19, στην καθιστική συμπεριφορά παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης 

29 Η διαχείριση της νόσου σε ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία με την χρήση του ψηφιακού εργαλείου CureCancer και η 
εκτίμηση της ποιότητας ζωής τους 

30 Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 

31 Διερεύνηση της εργασιακής ευημερίας των επαγγελματιών υγείας σε ένα Γενικό Νοσοκομείο κατά την περίοδο της πανδημίας  
Covid-19 



 

32 Η επίδραση της πανδημίας SARSCOV-2 σε ένα περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας  

33 Διερεύνηση του επιπέδου ποιότητας ζωής ασθενών με γαστρεντερικά προβλήματα που νοσηλεύονται σε μια γενική χειρουργική 
κλινική της Ελληνικής Περιφέρειας 

34 Αυτοάνοσα νοσήματα και Covid-19 

35 Η βελτίωση της ισορροπίας των ασθενών με Parkinson μέσω της φυσιοθεραπευτικής προσέγγισης. Μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 


