
	   	  
	  

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τετραήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών σε ζητήµατα κλινικής διαχείρισης περιστατικών έµφυλης βίας 

Αξιότιµη/ε κυρία/ε, 

Με την παρούσα επιστολή, ως Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τον Πληθυσµό 
(UNFPA), το οποίο εξειδικεύεται σε ζητήµατα αναπαραγωγικής υγείας σε επείγουσες 
καταστάσεις (http://www.unfpa.org/), σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), θα θέλαµε να προτείνουµε τη συµµετοχή δύο 
επαγγελµατιών υγείας από το την ένωσή σας στο τετραήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών για ζητήµατα κλινικής διαχείρισης περιστατικών έµφυλης 
βίας.  

Αναλυτικότερα, η εν λόγω εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί 28-31 Μαρτίου, κατά τις 
ώρες 10.00-16.00 στο ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, 
Αθήνα) και θα εστιάσει στα κάτωθι ζητήµατα: 

• Σεξουαλική Βία: Εµπόδια στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης  
• Βασικές έννοιες της Έµφυλης Σεξουαλικής Βίας 
• Κλινική Διαχείριση Επιζώντων Βιασµού  
• Εκπαίδευση ενηλίκων και δεξιότητες παρουσίασης 

 
Τα άτοµα τα οποία θα ήταν καλό να πάρουν µέρος σε αυτή την εκπαίδευση είναι 
νοσηλεύτριες/ες (τουλάχιστον µια γυναίκα συµµετέχουσα), οι οποίες/οι εργάζονται 
κατά κύριο λόγο σε τµήµατα επειγόντων περιστατικών νοσοκοµείων. Επίσης, τα 
άτοµα αυτά, ιδανικά, θα πρέπει να έχουν εµπειρία στο θέµα της εκπαίδευσης, να 
µιλάνε ικανοποιητικά την αγγλική γλώσσα και γενικότερα να έχουν επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Ακόµα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά 
και τις τέσσερις µέρες του εκπαιδευτικού σεµιναρίου, στο τέλος του οποίου θα 
παραλάβουν σχετικό πιστοποιητικό.  

Δεδοµένου ότι η κλινική διαχείριση περιστατικών βιασµού απαιτεί ιδιαίτερη, 
πολύπλευρη και εξειδικευµένη αντιµετώπιση, πιστεύουµε ότι η συµµετοχή της ΕΝΕ 
σας σε  µια τέτοια εκπαίδευση µέσω των εκπροσώπων που θα προτείνετε θα είναι 
εξαιρετικά χρήσιµη στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των µελών σας.  

 

Προς: 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
info@enne.gr 

 



	   	  
	  

Παρακαλούµε, σε περίπτωση που επιθυµείτε τη συµµετοχή της ΕΝΕ σε αυτή την 
εκπαίδευση, δηλώστε το όνοµα, την ιδιότητα, το τηλέφωνο και το e-mail των 
επαγγελµατιών υγείας στο παρακάτω e-mail µέχρι και την Παρασκευή 24 Μαρτίου. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Με εκτίµηση, 
Γιάννα Πετράκη 
Εθνική Συντονίστρια UNFPA 
Τηλ. επικοινωνίας: 690 6568780 
E-mail: petraki@unfpa.org 
	  


