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ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕ  

ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γ’ ΚΠΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑ) 

 

Στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. (Προγραμματική περίοδος 2000 -2006) 

1. «Κατάρτιση Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινοτική ψυχιατρική – 

Πρώιμη διάγνωση της ψυχικής ασθένειας – για τη στήριξη της ψυχιατρικής 

µεταρρύθµισης». Αφορούσε στη Διοργάνωση και πραγματοποίηση επιδοτούμενου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, σε συνεργασία µε Κ.Ε.Κ του χώρου της Υγείας, 

διάρκειας 120 ωρών, µε τη συµµετοχή πεντακοσίων (500) νοσηλευτών από όλη τη 

χώρα. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000 -2006».  

 

2. «Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας για την 

Επιτάχυνση της Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών, 

Νοσηλευτικών & Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας». Αφορούσε στη Διοργάνωση σαράντα 

(40) ηµερίδων στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας µε τη συµµετοχή περίπου 

τριών χιλιάδων (3000) νοσηλευτών. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. μέσω 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 
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Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (Προγραμματική περίοδος 2007 -2014) 

 

1 .  «Κατάρτιση Νοσηλευτών της 1ης, 2ης και 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στο 

σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας στα πλαισια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».  

Οι δύο πράξεις αφορούν στη διεξαγωγή δεκαέξι (16) προγραμμάτων εκπαίδευσης, 

διάρκειας 150 ωρών έκαστο. Συνολικά για τα δεκαέξι (16) αυτά προγράμματα 

έγιναν κατάρτιση τετρακοσίων (400) επαγγελματιών υγείας μέσα από τη διεξαγωγή 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ανθρωποωρών κατάρτισης.  

 

2 .  «Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και 

εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων, των κέντρων 

υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στη χορήγηση των Κυταρροστατικών 

ουσιών και στη χορήγηση των πασχόντων»   

Το έργο αφορά στην κατάρτιση 400 επαγγελματιών υγείας, μελών της ΕΝΕ,  σε όλη 

τη χώρα, στη διαχείριση των κυτταροστατικών ουσιών αναφορικά με τη χορήγηση 

και την αντιμετώπιση των ασθενών με κακοήθη νόσο και η ποιοτική και 

εξατομικευμένη φροντίδα του αρρώστου, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της 

μετακίνησης και της συγκέντρωσης των ασθενών αυτών σε κεντρικά ογκολογικά 

νοσοκομεία. Συνολικά για τα δεκαοχτώ (18) προγράμματα προβλέπεται η κατάρτιση 

τετρακοσίων (400) επαγγελματιών υγείας και η διεξαγωγή 24.000 ανθρωποωρών 

κατάρτισης. Είναι ενταγμένο «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (σε εξέλιξη – 

παρόν έργο). 

 

3. «Προαγωγή της Υγείας ανασφάλιστων πολιτών και ενδυνάμωση τους, με στόχο 

τη σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας σε Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική 

– Κεντρική Μακεδονία)» 

Αντικείμενο του έργου είναι η παρέμβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη) για τη στοιχειώδη υγειονομική κάλυψη και φροντίδα Πολιτών που 

δεν είχαν ή που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν διαθέτουν πλέον ασφαλιστικό 

φορέα και για το λόγο αυτό παραμελούν την υγεία τους ή παύουν να 
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χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγείας. Η δομή του Προγράμματος βασίζεται σε πέντε (5) 

άξονες, καθένας εκ των οποίων εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα δράσεων.  

Κατά κύριο λόγο αφορά στη διεξαγωγή 15 δεκαπενθημέρων αγωγής υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής και 8 αντίστοιχες 

εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Κάθε δεκαπενθήμερο θα περιλαμβάνει ανάμεσα σε 

άλλες δράσεις τα παρακάτω: 

- δωρεάν βιοχημικές εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση προβλημάτων υγείας 

- δωρεάν μέτρηση αρτηριακής πίεσης 

- δωρεάν ΠΑΠ τεστ και μαστογραφία 

- συμπλήρωση κλίμακας για την κατάθλιψη (κλίμακα Beck) 

4) «Πρόληψη και Αγωγή Υγείας σε Σχολεία περιοχών που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την οικονομική κρίση σε Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική 
– Κεντρική Μακεδονία)» 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), υλοποίησε  το πρόγραμμα «Πρόληψη και 

Αγωγή Υγείας σε Σχολεία περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την 

οικονομική κρίση σε Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική – Κεντρική 

Μακεδονία)». Το πρόγραμμα ήρθε να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των 

γονέων αλλά και των ίδιων των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν 

σε τυχόν ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον ή και στο χώρο ζωής τους και να τους 

οπλίσει με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 

διασφαλίζοντας την υγεία των μαθητών. Αφορούσε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης 

δημοτικού, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε 23 Δήμους (15 στην Αττική και 8 στη 

Θεσσαλονίκη).  

Συμμετείχαν στο πρόγραμμα 200 σχολεία και πάνω από 10.000 – 16.000 μαθητές, 

4.000 – 6.000 γονείς και 1.000 – 2.000 εκπαιδευτικοί. 

 

5) «Κατάρτιση και Πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων – δεξιοτήτων για την 

ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5002647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
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Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων 

και δεξιοτήτων 1.010 επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα Υγείας σε όλη χώρα. 

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελματίες ικανοί να 

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε 

δύο εκπαιδευτικά αντικείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που 

σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και (β) σε κρίσιμα θέματα 

εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα. 

Η επιλογή και ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε με γνώμονα 

τις υπάρχουσες μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάγκη για εκπαίδευση των 

επαγγελματιών του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και (β) σε 

κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά 

προβλήματα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα γίνουν με 

μέθοδο blending learning (συνδυασμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης 

μορφής εκπαίδευσης). 

 



 

5 

 

5η Προγραμματική Περίοδος (Σ.Ε.Σ.) 2014 – 2020 

Το Δ.Σ. της Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σχεδιάζει ήδη τις δράσεις της για την νέα 

Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, την επονομαζόμενη Σ.Ε.Σ. (Σύμφωνο 

Εταιρικής Σχέσης), προκειμένου να αξιοποιήσει – απορροφήσει κονδύλια που 

προορίζονται για τον τομέα της Υγείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Στόχοι μας: 

1. Η αναγνώριση και προάσπιση του έργου των μελών μας, τα οποία κάτω 

από αντίξοες συνθήκες καλούνται να επιτελέσουν το ύψιστης σημασίας έργο 

περίθαλψης του πληθυσμού. 

2. Η διασύνδεση της ΕΝΕ με άλλους αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για 

αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και επίτευξή επιστημονικής ώσμωσης.  

3. Η προώθηση προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής της υγείας στην 

κοινότητα, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Α’ & Β’ 

ΟΤΑ, κοινωνικές ομάδες κ.λπ.). 

4. Η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας 

με διαρκή εκπαίδευση. 

5. Δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ επαγγελματιών υγείας και χρηστών 

υπηρεσιών υγείας. 

 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη μετάβασης σε μια ∆ιοίκηση του τομέα 

της υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών και η στροφή προς 

τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κρίνεται επιτακτική με 

τελικό σκοπό την επίτευξη μιας διοίκησης αποτελεσμάτων. Στρατηγικός 

προγραμματισμός, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες μέτρησης της απόδοσης 

πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μιας σύγχρονης ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. 

Η υγεία είναι αξία από μόνη της. Επίσης, είναι βασική προϋπόθεση για την 

οικονομική ευημερία.  

 


