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    Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, το 1ο Περιφερειακό Τµήµα Αττικής & Νήσων του Αιγαίου, συνεχίζει τη 
διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων, µε στόχο την προαγωγή της Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Επιµόρφωσης των Νοσηλευτών.  

Δια της παρούσης, έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε για το αναλυτικό 
πρόγραµµα των σεµιναρίων που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2018 : 

Πρόγραµµα Επιµορφωτικών Σεµιναρίων- Απρίλιος 2018 

 
1) «Κατευθυντήριες οδηγίες σε επείγουσες καταστάσεις του ασθενή µε ψυχικό 
νόσηµα στο Νοσοκοµείο». 

Εισηγήτρια: κα. Αγγελική Σταθαρού 

Διάρκεια:  2 ώρες,  Αριθµός Συµµετεχόντων : 20 άτοµα  

Ηµεροµηνία Διεξαγωγής: Τρίτη 17/04/2018     Ώρα: 12.00-14.00 

 Χώρος Διεξαγωγής: Νοσοκοµείο ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, στο Αµφιθέατρο του 
Νοσοκοµείου. 

2) «Συγγραφή και εφαρµογή Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων-Κατευθυντήριες 
οδηγίες». 

 Διάρκεια:  2 ώρες,   Αριθµός Συµµετεχόντων: 20 άτοµα  

Εισηγήτρια: κα. Μαρία Γέραλη 

Ηµεροµηνία Διεξαγωγής: Πέµπτη 19/04/2018      Ώρα: 13.00-15.00 

Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ», στο Αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου. 
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3)  «Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον». 

 Διάρκεια:  2 ώρες,   Αριθµός Συµµετεχόντων: 20 άτοµα  

Εισηγήτρια: κα. Μαρία Γέραλη 

Ηµεροµηνία Διεξαγωγής: Δευτέρα 23/04/2018      Ώρα: 13.00-15.00 

Χώρος Διεξαγωγής: Ν.Θ.Π.«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», στο Αµφιθέατρο του 
Νοσοκοµείου. 

4) «Αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα στη Νοσηλευτική Διοίκηση». 

 Διάρκεια:  2 ώρες,   Αριθµός Συµµετεχόντων: 20 άτοµα  

Εισηγήτριες: κα. Ζωή Μπιτσώρη, κα. Μαρία Μουστάκη, κα. Αθανασία 
Κωνσταντινοπούλου 

Ηµεροµηνία Διεξαγωγής: Πέµπτη 26/04/2018      Ώρα: 13.00-15.00 

Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ», στο Αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου. 

 

Η συµµετοχή στα επιµορφωτικά σεµινάρια είναι δωρεάν και δικαίωµα 
συµµετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. Κάθε σεµινάριο µοριοδοτείται µε Μονάδες 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ. 

 Με δεδοµένο τον περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων ανά σεµινάριο, θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας µεταξύ των οικονοµικά τακτοποιηµένων 
µελών της ΕΝΕ.  

Δηλώσεις συµµετοχής για κάθε σεµινάριο θα γίνονται δεκτές: στη Γραµµατεία 
της ΕΝΕ, ή µε φαξ: 210-3648049, ή µε e-mail: grammatiaene@gmail.com. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τη Γραµµατεία στο τηλέφωνο 210-
3648044 κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr.  

 

Για το Περιφερειακό Συµβούλιο του 1ου Π.Τ. της	  Ε.Ν.Ε.	  

	  

Η Πρόεδρος                                                                      Ο  Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 
 

Κωνσταντία Μπελαλή                                                           Δηµοσθένης Σαληκίδης 
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