
	  

	  

	  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 
 

           Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) συµπράττουν 
και διενεργούν Πιστοποιηµένο Φροντιστήριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης για Νοσηλευτές µε 
θεµατική ενότητα: «Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή 
βρογχοαναρρόφηση» 

Το Πιστοποιηµένο Φροντιστήριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης για Νοσηλευτές: 
“Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή βρογχοαναρρόφηση” είναι υπό την 
αιγίδα 1) του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νοσηλευτική Βασισµένη σε Αποδείξεις του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου, 2) του Ερευνητικού Εργαστηρίου Πρωτοβάθµιας Υγείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και 3) 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. 

Σε Ποιους Απευθύνεται   
           Απευθύνεται σε νοσηλευτές που διαχειρίζονται ασθενείς µε τεχνητό αεραγωγό στις 
κλινικές ή στις µονάδες που εργάζονται αλλά και στους άνεργους νοσηλευτές προκειµένου να 
ενηµερωθούν για τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή βρογχοαναρρόφηση 

Πιστοποιηµένο Φροντιστήριο  
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
“ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ” 
 

Το παραπάνω Φροντιστήριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

θα διενεργηθεί:  

03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 

Ιωάννινα. 

Συµµετέχοντες: 20 εργαζόµενοι, 5 άνεργοι. Θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας.	  
Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι 25-09-2015  µε φαξ: 

2610426215, email: enne6@otenet.gr  ,ταχυδροµικώς  ή 

ιδιοχείρως στα γραφεία του 3ου Π.Τ. ΕΝΕ Υπάτης 1&Ν.Ε.Ο. 

Πατρών – Αθηνών .Τ.Κ.6441,Πάτρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τη 

Γραµµατεία στο τηλ.2610423830.  

 Εκπαιδευτές:   
                      
 ΜΕΘ Γ.Ν.Ι. “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” 



µε τη βοήθεια των διαλέξεων που θα παρουσιαστούν αλλά και να έρθουν σε επαφή µε τα 
υλικά που χρησιµοποιούνται καθώς και να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στην τεχνική της 
βρογχοαναρρόφησης µε τη βοήθεια προπλασµάτων στα πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης. 

Ποιοι οι Στόχοι   
	  

1) συζήτηση για την αξία των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική πρακτική 
αλλά και οι δυσκολίες εφαρµογής τους- η εµπειρία της ΜΕΘ 

2) παρουσίαση των τελευταίων κατευθυντήριων οδηγιών για την ασφαλή 
βρογχοαναρρόφηση - βιβλιογραφική ενηµέρωση 

3) παρουσίαση πρωτοκόλλου και audit tool -πως συντάχτηκαν  
4) πρακτική εξάσκηση σε προπλάσµατα - εξοικείωση µε τα υλικά, εξάσκηση στην 

τεχνική  

Πόσο θα διαρκέσει  
           Υπολογίζεται ότι το παραπάνω φροντιστήριο θα διαρκέσει περίπου 2-3 ώρες (ανάλογα 
µε τις ανάγκες των συµµετεχόντων στο Φροντιστήριο). 

Πιστοποίηση 
         Με την ολοκλήρωση του Φροντιστηρίου θα σας χορηγηθεί Πιστοποίηση 
Παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.  
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