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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πιστοποιηµένο Φροντιστήριο
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Το παραπάνω Φροντιστήριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης
θα διενεργηθεί:
το Σάββατο 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρες 9:00-11:00 π.µ.,
στις

κτιριακές

εγκαταστάσεις

του

Τµήµατος

Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ιωάννινα.
Συµµετέχοντες: 20

Εκπαιδεύτρια: κ. Μήταρη Ερµιόνη,
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.	
  
Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι 20-06-2017

µε φαξ:

2610426215, email: enne6@otenet.gr,ταχυδροµικώς ή
ιδιοχείρως στα γραφεία του 3ου Π.Τ. ΕΝΕ Αιγίου 13 &
Υπάτης, Τ.Κ.26441, Πάτρα.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

επικοινωνήστε

µε

τη

Γραµµατεία στο τηλ.2610423830.
Το 3

ο

Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωση

Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) Τµήµα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και συµπράττουν και
διενεργούν Πιστοποιηµένο Φροντιστήριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης για Νοσηλευτές µε
θεµατική ενότητα: «Επιληπτικοί σπασµοί στην παιδική ηλικία και αντιµετώπισή τους»
Το Πιστοποιηµένο Φροντιστήριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης για Νοσηλευτές:
“Επιληπτικοί σπασµοί στην παιδική ηλικία και αντιµετώπισή τους” 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 έρχονται σε επαφή µε παιδιά, ασθενείς ή µη, αλλά
και σε όλους τους νοσηλευτές προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά µε τους επιληπτικούς
σπασµούς στην παιδική ηλικία.

Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι
η ενηµέρωση για τους επιληπτικούς σπασµούς, τις κλινικές εκδηλώσεις και τον
διαχωρισµό αυτών. Την αντιµετώπιση περιστατικών σε παιδιά κατά την διάρκεια των
σπασµών και την αποφυγή status epilepticus. Τις νοσηλευτικές παρεµβάσεις σε status
epilepticus. Παρουσίαση θεραπείας καθώς και πρακτική άσκηση σε προπλάσµατα.
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

Παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.
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