
 
 

[1] 
 

   

 

 

Απολογισμός Νοσηλευτικής Ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας 2018 

Ο Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10 
Οκτωβρίου), διοργάνωσε Νοσηλευτική Ημερίδα Ψυχικής Υγείας με θέμα: «Οι νέοι 
άνθρωποι και η Ψυχική Υγείας σ’ έναν κόσμο που αλλάζει». Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» και τελούσε υπό την 
Αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. 

Στην Ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι και εξειδικευμένοι Νοσηλευτές 
Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι μέσα από τις εισηγήσεις τους, αποτύπωσαν 
τεκμηριωμένα όλες τις πτυχές της ψυχικής υγείας στο σύγχρονο και συνεχώς 
ευμετάβλητο περιβάλλον τρόπου ζώης, δίνοντας έμφαση στο νεανικό πληθυσμό, 
συμβαδίζοντας στη θεματολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2018. 

Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 400, γεμίζοντας ασφυκτικά το φιλόξενο 
αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», με την πλειοψηφία αυτών, να προέρχεται από τα 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δίνοντας μια ιδιαίτερη χροιά στη ροή της επιστημονικής 
εκδήλωσης. Επίσης υπήρξε σημαντική συμμετοχή από επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας (ιατρών, εργοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κ.λ.π), γεγονός το οποίο 
προάγει την επιστημονικότητα και τη  διεπιστημονικότητα στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας μεταξύ των επαγγελματιών. Σημαντική επίσης υπήρξε η παρουσία των 
Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της επιστημονικής 
εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία τόσο να ανταλλάξουν απόψεις, όσο και να 
μεταλαμπαδεύσουν την εξειδικευμένη γνώση τους, στους «εκκολαπτόμενους 
επαγγελματίες υγείας» - φοιτητές. Η αθρόα συμμετοχή των νοσηλευτών και των 
επαγγελματιών υγείας, απέδειξε για ακόμη μια φορά, το θερμό ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλους 
τους πολίτες της χώρας. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει τα 
μέλη του Επιστημονικού Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τα μέλη της 
Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας, καθώς και τη Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» για την άψογη συνεργασία και 
διοργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε        
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