
  

Πρόσκληση 

Ο Τοµέας Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος σας προσκαλεί 
στις ενηµερωτικές οµιλίες, που θα πραγµατοποιηθούν υπό την αιγίδα της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), της Β' Παιδιατρικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής του Γ.Ν. 
Παίδων Αθηνών «Π&Α Κυριακού», σε νοσοκοµεία της Αττικής, µε θέµα: "Το 
φαινόµενο του Εθισµού των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και οι κίνδυνοι που 
αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι απο την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου". 

Η ενηµέρωση απευθύνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό και θα 
πραγµατοποιηθεί από πιστοποιηµένους νοσηλευτές ψυχικής υγείας του 
προγράµµατος «ΑΡΙΑΔΝΗ -  Πρόγραµµα κατάρτισης επαγγελµατιών ψυχικής υγείας 
για το φαινόµενο του εθισµού των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και για τους κινδύνους 
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του 
διαδικτύου». 

Οι ηµεροµηνίες διοργάνωσης των οµιλιών είναι: 

21/4/2015 ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 13.00-15.00 
22/4/2015 ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» 12.00-14.00 
27/4/2015 ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 12.00-14.00 
30/4/2015 ΓΝΑ «ΚΑΤ» 11.00-13.00 
14/5/2015 ΓΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 10.00-12.00 
15/5/2015 ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟ» 10.00-12.00 

	  

Η	  είσοδος	  είναι	  ελεύθερη	  και	  θα	  δoθεί	  βεβαίωση	  παρακολούθησης.	  

	  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε.  

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραµµατέα  

 

Δηµήτρης Σκουτέλης                                                      Αριστείδης Δάγλας 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Αθήνα,	  	  15/	  04/2015	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	  ΥΓΕΙΑΣ	  ΚΑΙ	  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	  
ΕΝΩΣΗ	  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-‐ΤΡΙΩΝ	  
ΕΛΛΑΔΟΣ	  (Ε.Ν.Ε.)-‐	  Ν.Π.Δ.Δ.	  
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