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ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιµορφωτικά σεµινάρια» 
 
 

Σε συνέχεια της επιτυχούς διεξαγωγής των κλινικών φροντιστηρίων στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου 

Επιστηµονικού και Επαγγελµατικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της, η Ε.Ν.Ε. κατόπιν αιτήµατος των µελών της 

αποφάσισε στη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, την επανάληψη των 

φροντιστηρίων σε νοσοκοµεία της χώρας. Σκοπός είναι η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των νοσηλευτών δια 

µέσου µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία θα αποτελέσει οδηγό για το σχεδιασµό ανάλογων ενεργειών 

από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, για τη διεξαγωγή των οποίων ευελπιστούµε ότι θα είστε αρωγοί. 

Στα πλαίσια αυτά το 3ο Π.Τ. Μακεδονίας της Ε.Ν.Ε. αναλαµβάνει τη διεξαγωγή του παρακάτω 

προγράµµατος: 

• Κλινικό Φροντιστήριο µε θέµα «Αγωγή Λόγου – Ορθοφωνίας & Γλώσσα Σώµατος.  

Το ως άνω πρόγραµµα θα διεξαχθεί 

1) Στο Γ.Ν. Κατερίνης στις 10/06/2011 , 

2) Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης στις 17/06/2011 

 σε δύο τµήµατα κατά τις ώρες 12:00-14:00 και 14:30-16:30 µε αριθµό συµµετεχόντων 20 άτοµα ανά τµήµα. 

Δηλώσεις Συµµετοχής θα γίνονται δεκτές στη Γραµµατεία του  3ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. στο τηλέφωνο: 

23105222822, φαξ: 2310522823, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων 

συµµετοχής έως 07 Ιουνίου 2011 για το Γ.Ν. Κατερίνης και έως 15 Ιουνίου 2011 για το Ψυχιατρικό 

Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης. 

Με δεδοµένο τον πεπερασµένο αριθµό συµµετεχόντων ανά τµήµα θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 

προτεραιότητας και θα δοθεί βαρύτητα στους Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ και ΤΕ  του εκάστοτε νοσοκοµείου 

καθώς και στους ανέργους του κάθε νοµού. Η συµµετοχή στα κλινικά φροντιστήρια είναι δωρεάν ενώ θα 

µοριοδοτούνται µε µεταπτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες από την Ε.Ν.Ε. 

  

 
 

Για το Δ.Σ. του 3ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 
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Γ. ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ          Γ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ 
 


