ΕΤΟΣ ΕΝΤΕΚΑΤΟ
(ΦΥΛΛΟ 105)
ΜΑΡΤΙΟΣ
2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 38 /
2-3-2018, ο νόμος 4521/2018:
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
Ανοιχτή διαδικασία επιλογής
κριτών για το επιστημονικό
περιοδικό της ΕΝΕ
«Ελληνικό Περιοδικό
της Νοσηλευτικής Επιστήμης»
Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Νήσων του Αιγαίου:
Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Απρίλιος 2018
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας:
Προκήρυξη για 210 θέσεις πτυχιούχων
ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί
στα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018 –
2019, εκδόθηκε από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Απολογισμός Συμμετοχής
της Ε.Ν.Ε. στο 12ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Δημόσιας Υγείας &
Υπηρεσιών Υγείας
Επιστημονικός Τομέας Κοινοτικής
Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας –
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
«Αγωγή Υγείας σε σχολεία…
και οι Πρώτες Βοήθειες
γίνονται Παιχνίδι!»
Συγκρότηση Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων (Ν.Ε.Τ.):
Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας – Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Νευρολογικής Νοσηλευτικής, Ογκολογικής
Νοσηλευτικής, Νεφρολογικής Νοσηλευτικής, Εθελοντισμού
Εθνική Σχολή Δημόσια Υγείας: Προκήρυξη για 210 θέσεις
πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Α΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Β΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Αριστείδης Δάγλας / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αβραμίδης / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Ειρήνη Κολώνια
Μιχαήλ Μαντζανάς
Γεώργιος Δόντσιος
Παναγιώτης Κοσκινάς
Τζαννής Πολυκανδριώτης
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αριστείδης Δάγλας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: Έκδοση
της υπ’ αριθ. πρωτ.
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /25/3475/232-2018 εγκυκλίου, με την
οποία παρέχονται πρόσθετες
διευκρινίσεις για τη
διαδικασία αξιολόγησης.
Συνέχεια στη σελ. 03

»

«Ορθή σύνταξη
Προγράμματος Εργασίας
Νοσηλευτών»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, Περιστέρι,
Τ.Κ. 121 37, Τηλ.: 210 5718423,
Fax: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Φωτογραφίες
Shutterstock.com

»

Συνέχεια στη σελ. 10
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Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
Έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2
/25/3475/23-2-2018 εγκυκλίου, με την οποία
παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις για τη
διαδικασία αξιολόγησης.

H

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της για την
έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /25/3475/23-2-2018
εγκυκλίου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
με την οποία παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι η βαθμολογία
κάθε ετήσιας αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταμένου και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του/της. Κάθε
έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο
που αφορά.
Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή
του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ.
178/2004 αναφορικά με την τήρηση και ενημέρωση του Προσωπικού Μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων, οι Εκθέσεις αξιο-

λόγησης του υπαλλήλου των τελευταίων οκτώ (8) ετών αποτελούν στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου και
κάθε υπάλληλος δικαιούται να λαμβάνει γνώση του προσωπικού του μητρώου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και αναφορικά με το ερώτημα
επί του οποίου εξεδόθη η εγκύκλιος, τονίζεται ότι η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης των υπαλλήλων – προϊσταμένων στους οποίους αφορά και περιλαμβάνεται
μετά την οριστικοποίηση της στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου – προϊσταμένου. Ως εκ τούτου, εφόσον υπάλληλος- προϊστάμενος αιτηθεί και λάβει γνώση της έκθεσης αξιολόγησης
του, μετά την οριστικοποίηση της, λαμβάνει γνώση και περί
των ανωνύμων ερωτηματολογίων που αποτελούν την αξιολόγησή του από τους υφισταμένους του.
Δείτε την εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://enne.gr/wp-content/uploads/2018/03/3475_signed.pdf
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M

«Ορθή σύνταξη Προγράμματος
Εργασίας Νοσηλευτών»

Μετά από πολυάριθμες αναφορές και καταγγελίες μελών
μας αναφορικά με τη σειρά εγγραφής των υπαλλήλων κάθε
τμήματος στα οικεία προγράμματα εργασίας, η οποία δεν
ρυθμίζεται ρητώς σε κάποια διάταξη νόμου αλλά έχει εξέχουσα σημασία και καθορίζει την εργασιακή καθημερινότητα
χιλιάδων Νοσηλευτών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Η σειρά αναγραφής των υπαλλήλων στο πρόγραμμα εργασίας αποσκοπεί στην ορθή οργάνωση του χρόνου εργασίας, με
γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Είναι επομένως επιβεβλημένο η σύνταξη του προγράμματος να γίνεται
μετά από συνεκτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και
σύμφωνα με το βαθμό τον οποίο κατέχουν, συνυπολογιζομένου του πλεονάζοντος χρόνου, με βάση τα στοιχεία που
προκύπτουν από τα οικεία πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, με διαρκή επικαιροποίηση του προγράμματος σε
περίπτωση νέων μεταβολών (προαγωγών, κτήσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, βαθμολογικής αναγνώρισης
προϋπηρεσίας).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης 		

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
Αρ. Φύλλου 38 / 2-3-2018, ο νόμος 4521/2018:
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».

Δ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 38/2-3-2018 ο νόμος
4521/2018: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
χαιρετίζει την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ωστόσο, μαζί με τα Τμήματα Ανώτατης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, αλλά και ολόκληρη την επιστημονική νοσηλευτική
κοινότητα εμμένουν στην πάγια θέση τους, ότι η ίδρυση
αυτόνομου Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (μετονομασία του τμήματος Επισκεπτών Υγείας) αποτελεί λανθασμένη επιλογή που δε συνάδει με τη διεθνή πρακτική και
στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης, σχετικά με τη Σχολή
Επιστημών Υγείας. Ακόμη, η Ε.Ν.Ε. βρίσκεται σε αναμονή ως

προς την κλήση των μελών της Κεντρικής Διοίκησης από την
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, ώστε να υπάρξει παραγωγικός διάλογος, σχετικά με τα κατατεθειμένα υπομνήματα, τα οποία αφορούν το
νόμο 4521/2018.
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Ανοιχτή διαδικασία επιλογής κριτών
για το επιστημονικό περιοδικό της ΕΝΕ
«Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»

Τ

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής ΕπιστήμηςΕΛΠΝΕ (Hellenic Journal of Nursing Science-HJNS)
είναι το επίσημο περιοδικό της ΕΝΕ. Με την υπ. αριθ.
πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 – 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση,
αποτελεί ένα σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Το Περιοδικό αποδελτιώνεται ήδη σε ξένες βάσεις
δεδομένων όπως στο Google Scholar, ResearchBib,
EZB, DOAJ, Akademic Keys, CrossRef και αναμένεται
μέσα στο 2018 να αποδελτιωθεί και στις Scopus, CINAHL,
EBSCO και INDEX COPERNICUS. Το ΕΛΠΝΕ, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών αντίστοιχων
Περιοδικών της Νοσηλευτικής Επιστήμης, βρίσκεται πλέον σε φάση εμπλουτισμού και ανανέωσης της ομάδας των
κριτών του (μόνιμων και εκτάκτων, βάσει εξειδικευμένου
γνωστικού αντικειμένου), κάτι που επιλέξαμε να γίνει με

ανοιχτές διαδικασίες και με τρόπο απολύτως αξιοκρατικό
και δημοκρατικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους όρους
και τις προϋποθέσεις της επιστημονικής αναβάθμισης της
ποιότητας του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Έτσι, όσοι
επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα των κριτών, πρέπει
να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που επισυνάπτεται
και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@enne.gr με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για την
ομάδα των κριτών του ΕΠΝΕ».
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30
Απριλίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης 		

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Νήσων του Αιγαίου:
Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Σ

Α. Διοργάνωση Δωρεάν Σεμιναρίων Καρδιαναπνευστικής Αναζωογόνησης & Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή BLS/AED, σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), το 1ο ΠΤ Αττικής και Νήσων του
Αιγαίου, σε συνεργασία με την Ομάδα ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), διοργανώνει στους χώρους της
ΕΚΕ, σειρά σεμιναρίων Βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ-BLS), με την πιστοποίηση του ERC (European
Resuscitation Council).
Σημειώνεται ότι η Ομάδα ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ είναι από τους ελάχιστους φορείς σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν συνάψει απευθείας συμβόλαιο με το ERC για διοργάνωση πιστοποιημένων
σεμιναρίων και των 3 βαθμίδων (BLS, ALS, ILS). Τα σεμινάρια
είναι ΔΩΡΕΑΝ, απευθύνονται σε γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές και διοργανώνονται στους χώρους της ΕΚΕ (Ποταμιάνου
6, Αθήνα), σε ομάδες των 30 ατόμων. Οι Νοσηλευτές μέλη της
ΕΝΕ, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια BLS,

παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της
ΕΝΕ. Δηλώσεις συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές,
αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, ή με φαξ: 210-3648049, ή με
e-mail: grammatiaene@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στo τηλέφωνο: 210-3648044 τις εργάσιμες μέρες και ώρες
ή επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.enne.gr και www.hcs.gr.

Β. «Διεξαγωγή Προγράμματος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων» Απρίλιος 2018
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:

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».
Εισηγήτριες: κα. Ζωή Μπιτσώρη, κα. Μαρία Μουστάκη, κα. Αθανασία Κωνσταντινοπούλου
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 26/04/2018
Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων- Απρίλιος 2018
1) «Κατευθυντήριες οδηγίες σε επείγουσες καταστάσεις του Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ», στο Αμφιθέατρο του Νοασθενή με ψυχικό νόσημα στο Νοσοκομείο».
σοκομείου.
Εισηγήτρια: κα. Αγγελική Σταθαρού
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων : 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τρίτη 17/04/2018
Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι δωρεάν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. Κάθε σεμινάριο
Ώρα: 12.00-14.00
Χώρος Διεξαγωγής: Νοσοκομείο ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, στο Αμφιθέατρο μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμτου Νοσοκομείου.
2) «Συγγραφή και εφαρμογή Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων- μετεχόντων ανά σεμινάριο, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ.
Κατευθυντήριες οδηγίες».
Εισηγήτρια: κα. Μαρία Γέραλη
Δηλώσεις συμμετοχής για κάθε σεμινάριο θα γίνονται δεκτές:
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
στη Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail:
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 19/04/2018
grammatiaene@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες επιΏρα: 13.00-15.00
κοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210-3648044 κατά
Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ», στο Αμφιθέατρο του Νο- τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr
σοκομείου.
3) «Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό πε- Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
ριβάλλον».
Εισηγήτρια: κα. Μαρία Γέραλη
Η Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Κωνσταντία Μπελαλή
Δημοσθένης Σαληκίδης
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Επιστημονικός Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής
– Δημόσιας Υγείας –
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
«Αγωγή Υγείας σε σχολεία…
και οι Πρώτες Βοήθειες γίνονται Παιχνίδι!»

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της
Οικογένειας, της Κοινότητας», το οποίο έλαβε χώρα
κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2014 – Ιούνιος 2015
και αφορούσε τη σχολική κοινότητα, απευθυνόμενο σε
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ε’ & Στ’) – γονείς – εκπαιδευτικούς, συνεχίζει τη διεξαγωγή του σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πανελλαδικά. Μέχρι στιγμής
έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 14.000 μαθητές και 4.500
εκπαιδευτικοί – γονείς για το χρονικό διάστημα 2014
– 2017, με τα αιτήματα των Σχολικών Μονάδων και των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να είναι αθρόα. Για το σχολικό έτος 2017 – 2018, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 12
επιμορφωτικά σεμινάρια και έχουν προγραμματιστεί 17
ακόμη μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος των Σχολικών Μονάδων ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και είναι αξιοσημείωτο, ότι
παρά την επίσημη λήξη του (Ιούνιος 2015), το πρόγραμμα

έχει καθιερωθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων και
πραγματοποιείται πλέον σε ετήσια βάση, με την εθελοντική συμμετοχή νοσηλευτών από τον Τομέα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Επιμελητηρίου.
Το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της
Οικογένειας, της Κοινότητας» στοχεύει κυρίως:
• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με την απόκτηση Βασικών γνώσεων
για Πρώτες Βοήθειες.
• Στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
• Στην ορθή επέμβαση, εάν χρειασθεί, μέχρι την παροχή
εξειδικευμένης βοήθειας.
• Στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας των παιδιών
• Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
• Στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από τη συλλογική δράση για την
αναβάθμιση του κοινωνικού περιβάλλοντος τους.
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, βάσει του Ν. 3252/2004,
Άρθρο 2 – Σκοποί της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει-, αναφορικά με τους σκοπούς της και ως φορέας με έντονη δραστηριότητα στην
εκπαίδευση και στην ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά
με θέματα πρόληψης και υγείας, γνωρίζοντας παράλληλα το μεγάλο κενό, το οποίο υφίσταται στη σχολική κοινότητα (δεδομένης της έλλειψης Σχολικών Νοσηλευτών),
παραμένει αρωγός και δεσμεύεται για τη συνέχεια του
προγράμματος επ’ αόριστον. Η αδιάλειπτη λειτουργία του
προγράμματος, συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
για την πρόληψη και την αγωγή υγείας και αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων,
εκπαιδευτικών και μαθητών κυρίως σε θέματα παροχής
Πρώτων Βοηθειών.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα πιο πρόσφατα επιμορφωτικά σεμινάρια:
13/02/2018: Εκπαιδευτικοί, 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου.
08/03/2018: Εκπαιδευτικοί, Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. &
Δ.Ε. Αττικής, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 7ο ΓΕΛ Πειραιά (1ος κύκλος)
14/03/2018: Εκπαιδευτικοί, Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. &
Δ.Ε. Αττικής, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 7ο ΓΕΛ Πειραιά (2ος κύκλος)
22/03/2018: Εκπαιδευτικοί, Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. &
Δ.Ε. Αττικής, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης 		

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας:
Προκήρυξη για 210 θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ,
στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Π

Προκήρυξη για 210 θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι
θα γίνουν δεκτοί στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, εκδόθηκε από την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν
διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία, στη
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, που
παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, η φοίτηση στα προγράμματα
είναι είτε πλήρης (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα) είτε μερική (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την
1η Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου
2019 για το πλήρους φοίτησης ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για
το μερικής φοίτησης. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 2 Απριλίου έως και 21 Μαΐου 2018.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας θα
γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της
Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και
Περιβαλλοντικής Υγείας (ΠΜΣ ΕΠΥ) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως 50 φοιτητές.
Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις
8 Ιουνίου 2018, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες
θα ορισθούν και θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της
ΕΣΔΥ.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από
τις 18 έως τις 29 Ιουνίου 2018, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και
ώρες, οι οποίες θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της
ΕΣΔΥ.
Κόστος: Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, οι φοιτητές πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 700
ευρώ σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (350 ευρώ), καταβάλλεται
κατά την εγγραφή του φοιτητή. Το υπόλοιπο ποσό (350 ευρώ),
καταβάλλεται, κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης).Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική Υγιεινή και της
Κατεύθυνσης Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών πρέπει να
καταβάλλουν το ποσό των 1.500 ευρώ σε δύο δόσεις.Η πρώτη
δόση (750 ευρώ), καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή.
Το υπόλοιπο ποσό (750 ευρώ), καταβάλλεται κατά την έναρξη
του Γ΄ εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών
με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές Αναλυτικά η προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανhttp://enne.gr/wp-content/uploads/2018/03/esdy18.pdf
θρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.
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Απολογισμός Συμμετοχής της Ε.Ν.Ε.
στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συμμετείχε στις εργασίες του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και
Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα στις 19
– 21 Μαρτίου 2018. Το Επιμελητήριο έλαβε μέρος ως φορέας στήριξης του συνεδρίου, εκπροσωπούμενο από τον
Πρόεδρο κ. Σκουτέλη Δημήτριο.
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στο επιστημονικό
μέρος του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε, μέσω της διεξαγωγής εξειδικευμένης στρογγυλής τράπεζας με θέμα:
«Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων – προτεραιότητα για
την ασφάλεια των ασθενών». Τον συντονισμό της στρογγυλής τράπεζας πραγματοποίησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., κα Μηλάκα Μαρία και κ. Πολυκανδριώτης Τζαννής. Η θεματολογία της στρογγυλής
τράπεζας περιελάμβανε τέσσερις εισηγήσεις από εξειδικευμένους νοσηλευτές σο χώρο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η πρώτη εισήγηση με τίτλο: «Ποιο το μέγεθος του
προβλήματος των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας», πραγματοποιήθηκε από τον
κ. Λάζο Γαβριήλ (Νοσηλευτή, MSc, PhD (c), Προϊστάμενος
Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ., Α’ Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»). Ακολούθησε η ει-

σήγηση με τίτλο: «Εσωτερικός Κανονισμός Πρόληψης και
Ελέγχου Λοιμώξεων: Θεμελιώδης αρχή η τήρηση του», με
ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία του, προς κάθε επαγγελματία υγείας του Νοσοκομείου, από την κα Καραΐσκου
Αγγελική (Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc, Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ», Γενική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων).
Στη συνέχεια της θεματολογία έλαβε χώρα η εισήγηση με
τίτλο: «Ασφάλεια εργαζομένων – πρόληψη επαγγελματικής έκθεσης – εμβολιασμοί» με ομιλήτρια την κα Ευαγγελίδου Ευτυχία (Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων MSc,
MHSc, PhD, Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ»), στο περιεχόμενο της οποίας τονίστηκε ιδιαιτέρως
η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του υγειονομικού πληθυσμού και η σημασία της ανοσοποίησης των επαγγελματιών
υγείας μπροστά στην πρόκληση των δυνητικών επιδημικών εξάρσεων. Η στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε με
την εισήγηση: «Νεώτερα δεδομένα στη διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας στο νοσοκομείο – νοσοκομειακή
ετοιμότητα», από την κα Ρόκα Βασιλική (Αντιπλοίαρχος
(ΥΝ) ΠΝ, RN, MSc, PhD, Προϊσταμένη 4Ν Χειρουργικής
Πτέρυγας, Ν.Ν.Α., Καθηγήτρια – Σύμβουλος, Μ.Π.Σ. ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
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Μέσα από την άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση της θεματολογίας των εισηγήσεων,
αποτυπώθηκε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της πλήρης εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού
Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων. Αναπτύχθηκαν επίσης
ενδελεχώς, όλες οι πτυχές σχετικά με την ασφάλεια των
επαγγελματιών υγείας σε ότι αφορά την καθημερινή έκθεση τους, στις νοσοκομειακές λοιμώξεις, αλλά και την επιβεβλημένη αλλαγή εργασιακής κουλτούρας ως προς την
πρόληψη τους, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Τέλος αναπτύχθηκαν
όλα τα νεώτερα δεδομένα σε ότι αφορά την ετοιμότητα των
Υπηρεσιών Υγείας ως προς τη διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας, τόσο με βάση τα διεθνή και ελληνικά δεδομένα.

H

Στο σχολιασμό της στρογγυλής τράπεζας συμμετείχαν η
κα Μάινα Άννα (Koινωνιολόγος Υγείας, Αναπληρώτρια
∆ιοικήτρια Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Επιστημονική Συνεργάτης Τομέας Κοινωνιολογίας, Ε.Σ.∆.Υ) και ο κ. Παπασάββας Κ. Εμμανουήλ (∆ιοικητής Νοσοκομείου Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»).
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει τις εργασίες
του συνεδρίου και παραμένει αρωγός σε αντίστοιχες μελλοντικές διεπιστημονικές συνεργασίες στο ευρύτερο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης 		

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας

Συγκρότηση Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων (Ν.Ε.Τ.)

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της, οι οποίες πηγάζουν πρωτίστως από
τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις
του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, προαγωγή και Ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως
ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού
Λαού) και σύμφωνα με:
• Την απόφαση Δ.Σ. (Αρ. πρωτ. 819/09-06-2017), με θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων»,
• Τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων,

• Το ακριβές απόσπασμα 2ου πρακτικού του Δ.Σ. (θέμα 8)
από 15/12/2017 με αρ. πρωτ. 1698/29-12-2017
• Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004
Ανακοινώνει τη Συγκρότηση των κάτωθι Νοσηλευτικών
Επιστημονικών Τομέων:
Α)Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (http://enne.gr/12811)
Β) Νευρολογικής Νοσηλευτικής (http://enne.gr/12937)
Γ) Ογκολογικής Νοσηλευτικής (http://enne.gr/12795)
Δ)Νεφρολογικής Νοσηλευτικής (http://enne.gr/12933)
Ε)Εθελοντισμού (http://enne.gr/12814)
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
“Άλμα Ζωής” χρηματοδοτεί 2 διδακτορικές διατριβές
στον Τομέα της Ψυχο - Ογκολογίας

H

Η μελέτη της ψυχικής – συναισθηματικής επιβάρυνσης του
καρκίνου και οι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
ασθενών αποτελούν πεδία εξαιρετικής σημασίας, δεδομένου ότι ένα ποσοστό των ασθενών που μπορεί να αγγίξει και
το 70%, αντιμετωπίζει σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες και
δυσκολίες προσαρμογής μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Για
τον λόγο αυτό, το «Άλμα Ζωής», αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας στην ψυχο-ογκολογία, με εξειδίκευση στον
καρκίνο του μαστού, θα χρηματοδοτήσει για το ακαδημαϊκό
έτος 2018 -2019, δύο διδακτορικές διατριβές που διεξάγονται ή που θα λάβουν έγκριση μέχρι 31/5/2018 στην Ελλάδα
και αφορούν σε πρωτοποριακές μελέτες στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας, σε μια από τις εξής θεματικές ενότητες:
• Η συναισθηματική επιβάρυνση (distress) των ασθενών με
καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα
• Οι ανάγκες των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους
Το πρόγραμμα διενεργείται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και θα διαρκέσει
όσο διαρκέσουν οι εκπονήσεις των διδακτορικών διατριβών.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα καθαρά έσοδα του
Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for
the Cure ®.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επταμελή επιτροπή, η οποία
απαρτίζεται από εξέχοντες επιστήμονες στον τομέα της υγείας.
1. Κυριόπουλος Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών
της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
2. Μπουκοβίνας Ιωάννης, MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος –
Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδος
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
3. Γαζούλη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
4. Καρβέλη Σπυριδούλα, Ψυχολόγος Υγείας, MSc, Επιστημονική Συνεργάτης της Ά Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
5. Καρκανιάς Αθανάσιος, Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής,
Διευθυντής ΕΣΥ στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Υπεύθυνος Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και του τμήματος Ψυχοογκολογίας.
Πρόεδρος του κλάδου Ψυχο- ογκολογίας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας [ΕΨΕ]. Αντιπρόεδρος του κλάδου Διασυνδετικής της ΕΨΕ
6. Γαβριηλίδου Κλεοπάτρα, Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
7. Μήτση Χριστιάνα, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Επιστημονικών
Προγραμμάτων Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο
Μαστού «Άλμα Ζωής»

Κανονισμός προγράμματος:
• Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας στον Κανονισμό του Προγράμματος:
https://www.almazois.gr/2018/01/funding-psycho-oncologyresearch-regulation/
Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει • Δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος «Παροχή χρηνα αποστείλουν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρ- ματοδότησης για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ψυκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» την αίτηση συμμετοχής με όλα χο-ογκολογίας (με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού)
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση στην Ελλάδα»: https://www.almazois.gr/2018/02/prokirixipsycho-oncology-breast-cancer-research-funding/
breastca@otenet.gr , μέχρι 31/5/2018.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν
να υποβάλλουν οι υποψήφιοι Διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με πεδίο έρευνας την ψυχοογκολογία.
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Το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” – Ψ.Ν.Θ., Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια
λειτουργίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Έκθεσης Ζωγραφικής
με τίτλο «Τέχνη + Τέχνη».

T

Το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” – Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Έκθεσης Ζωγραφικής
με τίτλο «Τέχνη + Τέχνη».
Η Έκθεση συνδιοργανώνεται από τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια Ζωγραφικής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και σε
συνεργασία με το 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Τμήματος
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ., με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Τσακίρη
Γεώργιο.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη
29 Μαρτίου 2018, ώρα 18:30μμ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης (Μανώλη Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη). Η
Έκθεση είναι αφιερωμένη στην ιστορική διαδρομή του Νοσοκομείου, με αφετηρία το 1917 οπότε και γίνεται η πρώτη
εισαγωγή ασθενούς στο «Άσυλο Φρενοβλαβών Θεσσαλονίκης» και αποτελεί αφενός μεν γόνιμη ζύμωση μεταξύ καλλιτεχνών που έχουν νοσηλευθεί κατά το παρελθόν κυρίως
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και φοιτητών της
Σχολής Καλών Τεχνών αφετέρου δε έναν δίαυλο περαιτέρω
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα
που άπτονται της ψυχικής υγείας και ασθένειας, μέσω της
οπτικής της τέχνης.
Το κοινό που θα επισκεφτεί την Έκθεση Ζωγραφικής θα έχει
τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να θαυμάσει τριάντα (30)
έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από άτομα με ψυχικές
διαταραχές, που είτε ως ερασιτέχνες είτε ως επαγγελματίες
καλλιτέχνες, εκφράστηκαν μέσω της τέχνης, κατά τη διάρκεια
νοσηλείας τους στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, στην ίδια αίθουσα θα φιλοξενηθούν και τα έργα
τέχνης που παράχθηκαν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, από
τους φοιτητές του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ., δεχόμενοι ερεθίσματα από τον χώρο της
ψυχικής υγείας.
Η Έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της πόλης και τους
επισκέπτες της έως τις 18 Μαΐου 2018, κατά τις ημέρες και
ώρες λειτουργίας του Μουσείου.
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις
νοσηλευτών (Μάρτιος 2018)

Νοσηλεύτρια ΠΕ από το Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη για το Ασκληπιείο Βούλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982929286
Νοσηλευτής/-τρια ΤΕ για αμοιβαία μετάταξη από το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο για το ΓΟΝΚ “Αγιοι Ανάργυροι” ή για το
“Ανδρέας Συγγρός”. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6907541685
Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία από το Γ.Ν. Παίδων Αθηνών
Π.&Α. Κυριακού σε οποιοδήποτε γενικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6994060383
ΤΕ Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετάταξη από ΓΝ Βόλου για
νοσοκομείο ανατολικής Αττικής Σισμανόγλειο, Γεννηματά, Σωτηρία, Λαϊκό, Αλεξάνδρας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6978416696
Τ.Ε. Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετακίνηση από Γενικό
Κρατικό Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο Πατρών, Αιγίου και Ναυπάκτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978789018
Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετακίνηση από Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προς Νοσοκομείο Χαλκίδας
ή Κέντρο Υγείας γύρω περιοχής. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975845346

11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Συνοπτικό
Πρόγραμμα:
Ανακοινώθηκε το συνοπτικό πρόγραμμα του 11ου Πανελληνίου και 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού
Νοσηλευτικού Συνεδρίου: http://enne.gr/wp-content/uploads/2018/03/synoptiko-programme_v12.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://enne2018.gr/
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Έκθεση Φωτογραφίας
«Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν»

Συνοδοιπόροι σε ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινήσαμε 4 φωτογράφοι ενώνοντας τις φωτογραφίες μας από
5 τόπους στους οποίους βρίσκονται τα πρώτα λεπροκομεία στην Ελλάδα. Άλλοτε ερείπια όπως στη Χίο, ιστορικά μνημεία όπως στη Σπιναλόγκα και άλλοτε κατοικήσιμα
από ανθρώπους που μας έμαθαν τι σημαίνει υπομονή και

δύναμη , όπως το νοσοκομείο «Αγ. Βαρβάρα» στην Αθήνα.
Ταξιδέψαμε στα ελληνικά νησιά που μάστισε η λέπρα και
μέσα από το φωτογραφικό φακό αποθανατίσαμε τη ζωή
και την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων φωτογραφίζοντας τους χώρους στους οποίους περπάτησαν, έζησαν
και βγήκαν νικητές από τη λέπρα.

