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Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου 
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 2000 Νοσηλευτές 
κατέκλυσαν το 
«Σμαραγδένιο 
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Πανελλήνιο 
Επιστημονικό 
Συνέδριο Υγείας

12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο:
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Βεβαίωση εγγραφής των 
Φυσικοθεραπευτών στο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
«Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών» και των 
Νοσηλευτών στο Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου «Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος», σύμφωνα με 
την υπ’αριθμ. 497/2019 Απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Υποχρεωτική η Εγγραφή και η Ετήσια 
Ανανέωση των Νοσηλευτών στην 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
αριθμ.Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ 

Β΄1023) Υπουργικής
Απόφασης με θέμα «Παροχή 

υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων 
ΕΣΥ και ιδωτικών κλινικών της 

Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες 
και νοσοκόμους»

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 04»

Συνέχεια στη σελ. 04»
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Βεβαίωση εγγραφής των Φυσικοθεραπευτών στο Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών» και των Νοσηλευτών στο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 497/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΗΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) συστάθηκε δυνάμει 
των διατάξεων του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄/16.07.2004) ως 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής και 
έκτοτε λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των νο-
σηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγ-
γραφής τους στα μητρώα της.

Ειδικότερα σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3252/2004, «Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. 
είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: 
α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημά-
των T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, 
Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 
Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή 
Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν 
αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχο-
λών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) Σχολής 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών 
Αδελφών Νοσοκόμων», ενώ σύμφωνα με την αμέσως επό-
μενη παράγραφο, «Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαι-
ούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοση-
λευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. 
με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις». Επιπλέον, σύμφωνα 
με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.3252/2004, «Για την έκδοση από 
τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλά-
βουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής 
στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.», ενώ σύμφωνα με 
την παρ.2, «Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια 
άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρ-
θρο 458 του Ποινικού Κώδικα».

Άπαντα τα ανωτέρω αποτυπώνονται εν πολλοίς και στην υπ’α-
ριθμ. 1488/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
όπου αναφέρεται, ότι «Από το συνδυασμό των ανωτέρω δι-
ατάξεων του ν.3919/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν.3252/2004 συνάγεται ότι από το οριζόμενο στο άρθρο 3 του 
ν.3919/2011 χρονικό σημείο καταργήθηκε η υποχρέωση λή-
ψεως προηγούμενης διοικητικής αδείας για την άσκηση του 

επαγγέλματος του νοσηλευτή – νοσηλεύτριας, τα δε ενδιαφε-
ρόμενα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος πρόσωπα 
υποβάλλουν αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος 
στην αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύ-
εται, μεταξύ άλλων, και από την βεβαίωση εγγραφής στα μη-
τρώα της Ε.Ν.Ε.».

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος περί της υποχρέωσης, την οποία 
υπέχουν όλες οι κατηγορίες πτυχιούχων νοσηλευτών, για την 
εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε., η οποία, ως επαγγελματική οργά-
νωση των νοσηλευτών με τη μορφή νομικού προσώπου δη-
μοσίου δικαίου, αποτελεί φορέα δημόσιας εξουσίας, ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, και με την αρμοδιότητα 
ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του για τον 
έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί νο-
σηλευτών, καθώς και του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογί-
ας.

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πλήρως και από την πλέον 
πρόσφατη υπ’αριθμ. 497/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών.

Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του 
άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/05.03.2001), όπως 
ισχύει, «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέ-
ων του δημόσιου τομέα» προβλέπεται ότι: «Για όσες ειδικότη-
τες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του 
αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς 
την άδεια αυτή».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε 
ώστε οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού 
των φορέων σας, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας αφενός Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι πιο συγκεκριμέ-
να καταλαμβάνουν θέση κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθε-
ραπείας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία 
μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου 
Παιδείας κ.α.) και αφετέρου Νοσηλευτές κάθε κατηγορίας εκ-
παίδευσης, να ενημερώσουν τους ανωτέρω υπαλλήλους, για 
την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης εγγραφής τους στα 
ΝΠΔΔ Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος αντίστοιχα.
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«Υποχρεωτική η Εγγραφή και η Ετήσια Ανανέωση των 
Νοσηλευτών στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος»

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλά-
δος (ΕΝΕ) συστήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004 
ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, 
προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής και ανανέωσης 
αυτής στα μητρώα της όλων όσων ασκούν το νοσηλευτικό 
επάγγελμα στην χώρα μας. Εξάλλου, είναι ομοίως γνωστό, ότι 
κάθε φορά που ο νομοθέτης προχωρά στη σύσταση αντίστοι-
χης μορφής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιβάλλει 
την αυτονόητη υποχρεωτική εγγραφή όλων των μελών, καθώς 
και την υποχρεωτική ετήσια ανανέωση της εγγραφής.

Σημειωτέον, ότι η μη ανανέωση της εγγραφής τινός μέλους 
στο οικείο νπδδ σωματειακής μορφής, πέραν του ότι αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπάγεται την αδυναμία νομίμου 
ασκήσεως του επαγγέλματος για το μέλος αυτό.

Την ως άνω υποχρέωση εγγραφής και ανανέωσης αυ-
τής στο νομικό πρόσωπο της ΕΝΕ ήρθε να επιβεβαιώσει 

με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/

ΠΡΟΣ/281/14935/24-04-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης, την οποία και σας επισυνάπτουμε 

για τις δικές σας ενέργειες.

Διευκρινίζεται, ότι με βάση την επίμαχη εγκύκλιο, όλες οι Δι-

ευθύνσεις Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού των επιμέ-

ρους υπηρεσιών οφείλουν να μεριμνήσουν για την προσκόμι-

ση από την πλευρά των νοσηλευτών βεβαίωσης εγγραφής και 

ανανέωσης αυτής στα μητρώα της ΕΝΕ.

http://enne.gr/wp-content/uploads/2019/05/ipoxrewtiki-

eggrafi-ananewsi-ene.pdf

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος O Γεν.Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Υ4α/
οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ Β΄1023)υπουργικής 

απόφασης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς 
νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδωτικών κλινικών της Χώρας 

από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους»

O

ΠΠροσφάτως δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. Γ6α/
Γ.Π.90657/18/19-03-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ4α/οικ. 
37804/2013 (ΦΕΚ Β’1023) υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδι-
ωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες 
και νοσοκόμους» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’1944/2013) και την 
Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’458), ΦΕΚ 
Β΄ 1310/17-04-2019), δυνάμει της οποίας επήλθαν ορισμένες 
τροποποιήσεις στο καθεστώς απασχόλησης και ελέγχου των 
αποκλειστικών νοσοκόμων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
σε ασθενείς δημόσιων ή ιδιωτικών νοσοκομείων.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα προβλεπόταν, ότι στις περιπτώσεις 
περιστατικών, όπου κατά την κρίση του Δ/ντη του Τμήματος 

νοσηλείας, είναι απαραίτητη η παραμονή ενός συνοδού για 
τον ασθενή, θα δίνεται άδεια παραμονής σε συγγενικό πρό-
σωπο, η οποία θα υπογράφεται από το θεράποντα ιατρό ή την 
νοσηλεύτρια Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος, θα 
αναφέρει το ονοματεπώνυμο του ασθενή και θα αναγράφει τη 
συγγενική σχέση με αυτόν.

Οι ως άνω ρυθμίσεις της παραγράφου 7 συμπληρώθηκαν με 
την επίμαχη υπουργική απόφαση ως εξής : «Η άδεια παρα-
μονής θα δίδεται μετά από αίτηση του συγγενή, στην οποία 
θα δηλώνονται το ανώτερο τρία (3) άτομα που θα μπορούν 
εναλλακτικά να συνοδεύουν τον ασθενή, αφού επιδείξουν την 
άδεια παραμονής και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο 
ταυτοποιητικό στοιχείο, στην Προϊσταμένη του νοσηλευτικού 
τμήματος».

Αντίστοιχα αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 
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12η Μαΐου 2019: Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών
H Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών/τριών (12 Μαΐου 2019), απο-
τελεί από το 1965, μια ημερομηνία σύμβολο για το σύνολο 
των Νοσηλευτών/τριών. Το International Council of Nursing 
(I.C.N.), προς τιμήν της Βρετανίδας πρωτοπόρου Νοσηλεύ-
τριας Florence Nightingale, της οποίας το έργο αποτέλεσε 
το θεμέλιο λίθο στο υγειονομικό σύστημα για την ανάπτυξη 
και καθιέρωση της Νοσηλευτικής Επιστήμης, αναδεικνύει σε 
ολόκληρο τον κόσμο, τον ηγετικό ρόλο των Νοσηλευτών/τριών 
στο σύστημα υγείας, προσδίδοντας για το έτος 2019, το μήνυ-
μα: «Nurses: A Voice to Lead – Health for All».

Οι Νοσηλευτές/τριες τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην 
Ελλάδα, είναι επιστήμονες εγνωσμένης αξίας, έχοντας εξειδι-
κευμένες γνώσεις και υψηλού επιπέδου προσόντα, τα οποία 
αξιοποιούν διαμέσου του πολυδιάστατου έργο τους, με επί-
κεντρο τον ασθενή, αποτελώντας το βασικό πυλώνα στήριξης 
των συστημάτων υγείας σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσι-
ών υγείας. Οι Νοσηλευτές/τριες, ως προασπιστές της Δημόσι-
ας Υγείας και των Δικαιωμάτων των ασθενών, παρέχουν καθη-
μερινά ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς όλους τους πολίτες, 
συνηγορώντας υπέρ του Δικαιώματος στην Υγείας για όλους.

Ωστόσο, η έλλειψη Νοσηλευτών/τριών στις υπηρεσίες υγείας, 
δυσχεραίνει και επιδεινώνει διαρκώς τις ήδη αντιεπαγγελ-

ματικές συνθήκες εργασίας των Νοσηλευτών/τριών, καθώς 
οι αναλογίες ασθενών ανά Νοσηλευτή/τρια έχουν δυσανάλο-
γη εφαρμογή, θέτοντας σε δυσμενή θέση την ασφάλεια των 
ασθενών και των Νοσηλευτών/τριών.

Οι Νοσηλευτές/τριες όμως, ενάντια σε όλους τους αρνητικούς 
παράγοντες, αποδεικνύουν καθημερινά, το μεγαλείο της αν-
θρωπιάς, της συμπόνιας και του επαγγελματισμού τους, πα-
ραμένοντας στο πλευρό των ασθενών, ως συνοδοιπόροι, με 
σκοπό τη συνεχή παροχή ολιστικής φροντίδας, 24 ώρες την 
ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, αντιπροσωπεύοντας πλήρως 
το μήνυμα του International Council of Nursing: «Nurses: A 
Voice to Lead – Health for All».

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών/τριών, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., απευθύνει τα εύσημα σε όλους 
τους Νοσηλευτές/τριες, για όλες τις αναρίθμητες προσωπικές 
θυσίες, τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει και πραγματοποι-
ούν ανιδιοτελώς, ώστε να έχουμε 40.000 λόγους για να είμα-
στε Υπερήφανοι για το επάγγελμά μας και να αποτελούμε την 
Ηγετική Φωνή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος O Γεν.Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

H

7 ως εξής: «Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχε-
τικά με την παραμονή των συνοδών αλλά και των αποκλει-
στικών νοσοκόμων, καθώς και τον έλεγχο για μη διακίνηση 
διαφημιστικού υλικού για παροχή φροντίδας, έχει ο/η Προ-
ϊστάμενος/η ή ο/η υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια βάρδιας του 
Τμήματος όπου νοσηλεύεται ο ασθενής, καθώς και ο/η εφη-
μερεύων κάθε φορά Τομεάρχης και το προσωπικό ασφάλειας 
του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής. Στις περιπτώσεις 
όπου διαπιστώνεται απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων 
που δεν προβλέπονται από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, ει-
δοποιείται η ασφάλεια του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινι-
κής και σε περιπτώσεις μη απομάκρυνσής τους ειδοποιείται η 
ασφάλεια του οικείου Αστυνομικού Τμήματος».

Με τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές, ότι το προσωπικό της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας επιβαρύνεται έτι περαιτέρω, μέσω 
της ανάθεσης ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σχεδόν αστυνομικής 
φύσεως, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος της αστυνομικής 
ταυτότητας των συνοδών.

Ενόψει τούτων η ΕΝΕ αισθάνεται την ανάγκη να υπενθυμίσει 
για ακόμη μια φορά, ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες 
εκτελούν μόνον νοσηλευτικά καθήκοντα, που εμπίπτουν στον 
κύκλο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Είναι τουλά-
χιστον αδιανόητο οι νοσηλευτές, παράλληλα με την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και υγείας στους ασθενείς, να επιφορ-
τίζονται και με αστυνομικού τύπου καθήκοντα, υποχρεούμε-
νοι να διενεργούν ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζουν 
την ορθή τήρηση του πλαισίου απασχόλησης των αποκλειστι-
κών νοσοκόμων.

Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι ενόψει και των τεράστιων κενών 
και ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό, καθίσταται εν τοις πράγ-
μασι ανέφικτο για ένα νοσηλευτή να ασκεί παράλληλα με τα 
κύρια καθήκοντά του και ρόλο ελεγκτικού οργάνου.

Κατά το μέρος τούτο η σχολιαζόμενη υπουργική απόφαση 
κινείται εκτός πραγματικότητας και απομακρύνεται από τους 
αυτονόητους κανόνες της κοινής και της νομικής λογικής, που 
υπαγορεύουν την εκτέλεση ελεγκτικής φύσεως καθηκόντων 
από το προσωπικό φύλαξης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
όχι από το προσωπικό των υποστελεχωμένων νοσηλευτικών 
υπηρεσιών.

Ευελπιστώντας για την άμεση κατάργηση – αντικατάσταση των 
ως άνω διατάξεων και τον εξορθολογισμό του πλαισίου ελέγ-
χων των αποκλειστικών νοσοκόμων, επιφυλασσόμεθα για την 
προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντος των νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος O Γεν.Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Ολοκληρώθηκαν στις 11 Μαΐου 2019, οι εργασίες του 12ου 
Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτι-
κού Συνεδρίου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε από τις 8 – 11 Μαΐου 2019, για δεύτερη 
φορά μετά το 2009, στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου. Το συ-
νέδριο συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
και τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Ε.Ο.Φ. 
και του Σ.Φ.Ε.Ε.. Η παρακολούθηση του επιστημονικού προ-
γράμματος και η συμμετοχή των συνέδρων στα κλινικά φρο-
ντιστήρια, ειδικά σεμινάρια και workshop, μοριοδοτήθηκαν με 
Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την 
Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμμετοχή των Νοσηλευτών ήταν αθρόα, καθώς υπήρξε 
εκπροσώπηση Νοσηλευτών απ’ όλα τα νοσοκομεία και τις 
υπηρεσίες υγείας από κάθε πόλη της Ελλάδας. Εξ’ ίσου ση-
μαντική ήταν και η διεπιστημονική παρουσία επιστημόνων από 
το χώρο της Υγείας, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από Ευρω-
παϊκές χώρες. Ξεχωριστή παρουσία είχε για ακόμη μια φορά 
η συμμετοχή των συναδέλφων Νοσηλευτικών Λειτουργών και 
Φοιτητών Νοσηλευτικής από την Κύπρο, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις εργασίες του συνεδρίου με εκπροσώπους τους (κ. Ιωάννη 
Λεοντίου, Πρόεδρο ΠΑΣΥΜΝ και κ. Παναγιώτη Γεωργίου, Γενι-
κό Γραμματέα ΠΑΣΥΝΟ).

Κατά την τελετή έναρξης, έλαβαν Τιμητικό Έπαινο για το ήθος, 
τον αλτρουισμό και την ανιδιοτέλεια, την οποία επέδειξαν, προ-
σφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, κατά τη διάρκεια της 
φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, για την περίοδο 29 Ιουλί-
ου έως 16 Αυγούστου 2018, οι εργαζόμενοι από το Κέντρο Υγεί-
ας Ραφήνας, το Ιασώ Παίδων, το Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», το Γ.Ν.Ε. 
«Θριάσιο» και το Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός». Επίσης, έλαβαν Τι-
μητικό Έπαινο για το ήθος, τον αλτρουισμό και την ανιδιοτέλεια 
του Νοσηλευτικού Προσωπικού, ως προς την παροχή υπηρεσι-
ών υγείας, για την κάλυψη των ανθρωπιστικών και υγειονομι-
κών αναγκών των προσφύγων από την έναρξη της προσφυγι-
κής κρίσης, οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από το 
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», το Γενικό Νοσο-
κομείο Χίου «Σκυλίτσειο», το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος 
Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Κω « Ο Ιπποκράτης».

Πριν την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε 
ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες, μέσω Workshops, το Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας στο Σχολείο «Πρώτες Βοήθειες στο σχολικό 
περιβάλλον», σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμι-
ας – Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και το Κολ-

λέγιο Ρόδου, στο οποίο συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί, ενώ 
υπήρξε και παράλληλη μετάδοση του προγράμματος μέσω 
skype με εκπαιδευτικούς από το Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης «Σω-
κράτης Φανουράκης».

Το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν απόλυτα συνυφασμένο με 
τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας, καλύπτοντας 
ολιστικά και εμπεριστατωμένα, όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα 
της νοσηλευτικής επιστήμης, ξεκινώντας από την προπτυχιακή 
εκπαίδευση έως την ανώτατη μεταπτυχιακή – διδακτορική εκ-
παίδευση και κλινική άσκηση των νοσηλευτών. Διακεκριμένοι 
επιστήμονες από τον νοσηλευτικό ακαδημαϊκό – κλινικό χώρο, 
καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας 
συνέβαλαν, ώστε να διασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα και το 
πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και 
να μεταλαμπαδεύσουν τη νέα γνώση τόσο στους εκκολαπτό-
μενους νοσηλευτές, όσο και στους κλινικούς νοσηλευτές. Το 
γεγονός αυτό διαπιστώθηκε, καθώς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια 
του συνεδρίου, οι αίθουσες ήταν κατάμεστες, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις οι σύνεδροι παρέμεναν εντός και πέραν του προ-
γραμματισμένου ωραρίου του επιστημονικού προγράμματος. 
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

2 Ειδικά Φροντιστήρια: «Μέθοδοι μικροδιδασκαλίας και τε-
χνικές παρουσιάσεων σε εκπαιδευτές εκπαίδευσης νοσηλευ-
τών», «Μελέτη περιπτώσεων ποινικής και πειθαρχικής ευθύ-
νης νοσηλευτών».

2 Κλινικά – Βιωματικά – Διαδραστικά Φροντιστήρια: «Στά-
σεις και αντιστάσεις στην αλλαγή», «Η προσωπική ενδυνάμω-
ση ως απάντηση στη διαχείριση εργασιακών δυσκολιών» – Κέ-
ντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων “ΔΙΟΔΟΣ”.

4 Σεμινάρια: Πιστοποιημένο Σεμινάριο από την Ελληνική 
Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Ε.Ε.ΚΑ.Α.) 
– «Βασικές Πρώτες Βοήθειες», (2) Πιστοποιημένα Σεμινάρια 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και την 

 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο: 2000 Νοσηλευτές 

κατέκλυσαν το «Σμαραγδένιο Νησί» στο μεγαλύτερο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Υγείας

Ο
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Ε.Ε.ΚΑ.Α. – «Βασική Υποστήριξη της ζωής και χρήση Αυτόμα-
του Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED)», «Κριτική Σκέψη και 
Επιστήμες Υγείας»

18 Κλινικά Φροντιστήρια, στα οποία ενώ είχαν συμπληρωθεί 
οι συμμετοχές προσυνεδριακά, η επιθυμία πολλών συνέδρων 
για συμμετοχή, ώθησε τους Συντονιστές των προγραμμάτων, 
στην υπερκάλυψη αυτών. Συγκεκριμένα:

«Βέλτιστες πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις στη χορήγη-
ση εμβολίου» – ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτι-
κής Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ, «H ορθή χορήγηση οξυγόνου και 
τα κατάλληλα μέσα χορήγησης ανά περίπτωση», «Αναγνωρί-
ζοντας το Καρδιογράφημα», «Εθισμός στο διαδίκτυο και οι 
περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ παιδιών – 
εφήβων – ενηλίκων. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» – Επιστημονικός Το-
μέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ε.Ν.Ε., «Εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση και διαχείριση 
επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς ασθενών στις υπηρε-
σίες υγείας – Τεχνικές αποκλιμάκωσης» – (Επιστημονικός 
Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ε.Ν.Ε., «Τεχνικές συ-
ναισθηματικής απελευθέρωσης (EFT) στην επίλυση των ερ-
γασιακών συγκρούσεων» – ΜΠΣ Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ, «Αναγνώριση τύ-
πων καταπληξίας και έγκαιρη αντιμετώπισή τους στο Τ.Ε.Π.» 
– Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, 
«Διαχείριση ασθενών σε γενικά τμήματα νοσοκομείου» – 

Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, «Η 
παρακινητική συνέντευξης (Motivational interviewing) ως 
εργαλείο για την τροποποίηση συμπεριφοράς», «Οργανωσι-
ακή Κουλτούρα, η αδήριτη αλλαγή στις Υπηρεσίες Υγείας», 
«Διαχείριση Αεραγωγού – Χρήση Υπεργλωττιδικών Συσκευ-
ών 2ης γενιάς» – Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης, «Δύσκολοι Ασθενείς του ΟΚΑΝΑ – Ιδιαιτε-
ρότητες νοσηλευτικής φροντίδας των εξαρτημένων σε κλι-
νικές γενικών νοσοκομείων» – ΟΚΑΝΑ, «Η σωστή μέτρη-
ση σακχάρου αίματος στον υπολογισμό της ινσουλίνης και 
στην καλή ρύθμιση του Σ.Δ.τ.1 στα παιδιά», «Νοσηλευτική 
ευθύνη στη χορήγηση Αναστολέων της Τυροσινικής Κινά-
σης» – Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
Ε.Ν.Ε., «Διαδραστική Βρογχοσκόπηση» – Επιστημονικός 
Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε. – Γ.Α.Ν.Π. Μετα-
ξά, «Σχεδιασμός και υλοποίηση των Προγραμμάτων Ταχείας 
Ανάρρωσης (Enhanced Recovery Programs after Surgery 
– ERAS) ασθενών που θα υποβληθούν σε μείζονες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις», «Μαθαίνοντας τις λειτουργίες και τη 
χρήση του απινιδιστή», «Άμεση Υποστήριξη της ζωής: ανα-
νεώνοντας τις γνώσεις» – Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

25 Διεπιστημονικές Διαλέξεις στις οποίες συμμετείχαν κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, καθώς και 
επιστημονικοί φορείς: Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστι-
κής Αναζωογόνησης, Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης, Καινοτομία Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι 
Α.Ε., 
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1 Δορυφορική Διάλεξη: «Η χρήση της Αλλαντοτοξίνης στη 
Νευρολογία και ο ρόλος του Νοσηλευτή»

1 Δορυφορικό Συμπόσιο: «Τα οφέλη που προσφέρει η υπο-
δόρια χορήγηση σκευασμάτων για τον καρκίνο του μαστού σε 
ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και στο σύστημα υγείας»

20 Στρογγυλές Τράπεζες στις οποίες συμμετείχαν καταξιωμέ-
νοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, καθώς και επιστημο-
νικοί τομείς και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΜΠΣ 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας 
– ΠΑΔΑ, Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής 
Ε.Ν.Ε., Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
Ε.Ν.Ε., Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, 
Κεντρική Διοίκηση Ε.Ν.Ε., Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, 
ΠΜΣΤραύματα & Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα – ΠΑΔΑ

166 Αναρτημένες Ανακοινώσεις και 147 Ελεύθερες Ανακοι-
νώσεις.

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα ακό-
λουθα βραβεία για τις καλύτερες επιστημονικές εργασίες:

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Η προκαλ-
τσιτονίνη ως αξιόπιστος δείκτης για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
λοίμωξης. Έλεγχος ευαισθησίας σε θετικές καλλιέργειες αί-
ματος & βρογχικών εκκρίσεων. Μέτρα πρόληψης για τη δια-
σπορά μικροβίων σε βαρέως πάσχοντες», Καρτσωνάκη Μαρία, 
Χανιωτάκη Καλλιόπη, Κωνσταντινίδη Αγγελική, Γεωργόπουλος 
Δημήτριος, Ψαρολογάκης Χαράλαμπος

2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης: 
«Κατάχρηση αντιβιοτικών: ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας 
στην κοινότητα», Φάρος Αναστάσιος, Καρβούνη Λουκία, Νταλή 
Ελένη

3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοί-
νωσης (e– poster): «Οι εμπειρίες των ασθενών που νοσηλεύ-
τηκαν σε ΜΕΘ», Μυρσίνη Κελεπούρη, Σίσκου Όλγα, Γαλάνης 
Πέτρος, Κωνσταντακοπούλου Ολυμπία, Καϊτελίδου Δάφνη

4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών: «Επίδραση της 
μουσικοθεραπείας σε αυτιστικά παιδιά προσχολικής ηλικίας» 

Παπανικήτα – Μιχαλάκου Μαρία

Ειδική διάκριση εφαρμογής τεχνογνωσίας στις Υπηρεσίες 
Υγείας: «Εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού για την προάσπι-
ση της δημόσιας υγείας – εμπειρία 10 ετών»,   Ευσταθίου Πά-
νος, Μανωίδου Ζαχαρούλα, Κουσκούνη Ευαγγελία, Ευσταθίου 
Ανδρέας, Καραγεώργου Αικατερίνη.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ειδικής κάρτας 
προνομίων για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., η οποία εξασφαλίζει ετήσιες 
εκπτώσεις σε περισσότερα από 300 επιχειρήσεις.

Το 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτι-
κό Συνέδριο, ήταν κατά την κοινή αποδοχή των 2000 συνέδρων 
απόλυτα επιτυχημένο. Στο τετραήμερο επιστημονικό πρόγραμ-
μα αναπτύχθηκαν ενδελεχώς πολλά φλέγοντα θέματα από το 
χώρο των υπηρεσιών υγείας, ενώ η αμφίδρομη επικοινωνία 
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, σε συνδυασμό με το διε-
πιστημονικό πνεύμα και τη θεματολογία του επιστημονικού 
προγράμματος, έθεσαν ακόμη υψηλότερα τον πήχη για το 13ο 
Πανελλήνιο και 11ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελ-
ματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε 
επιστημονικό επίπεδο.

Πέραν του επιστημονικού προγράμματος, οι σύνεδροι είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό δρώμε-
νο, το οποίο διοργανώθηκε αποκλειστικά για το συνέδριο της 
Ε.Ν.Ε. και αφορούσε τη Θεατρική Παράσταση του ταλαντούχου 
συγγραφέα, ηθοποιού και σκηνοθέτη Μανώλη Αντώνογλου: 
“Οι Μέγαιρες”, από το Συμιακό Θέατρο του Συλλόγου Συμιακών 
Ρόδου «Ο ΓΛΑΥΚΟΣ».

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος, της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επι-
τροπής του Συνεδρίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, 
όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και να ανα-
νεώσουμε εκ νέου τη συνάντησή μας, στο 13ο Πανελλήνιο & 
11ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευ-
τικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί το 2020.
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Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέα-
τρο του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ», σε συνεργασία με την Ε.Ν.Ε., εκ-
δήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτή. 
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμούς η Διοικήτρια του 
Νοσοκομείου κ. Μαρία Αρβανίτη, ο Γραμματέας της Ε.Ν.Ε. κ. 
Αριστείδης Δάγλας, η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβου-
λίου κ. Αικατερίνη Διγαλάκη, ο Αν. Διευθυντής της Ιατρικής 
Υπηρεσίας κ. Ανδρέας Καμπέρος και η Διευθύντρια Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας κ. Ειρήνη Ραλλιά.. Με την παρουσία τους 
τίμησαν την εκδήλωση όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. 
Τους χαιρετισμούς ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: 
«Ο Ηγέτης Νοσηλευτής» και διαλέξεις που αφορούσαν τη δι-
αχρονική εξέλιξη της νοσηλευτικής κουλτούρας, την ηγεσία 
στη νοσηλευτική και την εποπτεία ως μέσο ενδυνάμωσης των 
νοσηλευτών.

Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης, ήταν η επίδοση από την 
Διοικήτρια του νοσοκομείου, τιμητικής πλακέτας στη Διευ-

θύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα Ειρήνη Ραλλιά για την 
πολύχρονη προσφορά της στο νοσοκομείο και στον ασθενή. Η 
εκδήλωση αυτή ήταν μια νέα επαγγελματική προσέγγιση και 
είχε ως στόχο να τιμηθούν οι νοσηλευτές του νοσοκομείου 
για την προσφορά τους και τη μέγιστη προσπάθειά τους να 
παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες φροντίδας στους ασθενείς.

Η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εγκαινίαση της 
μόνιμης Έκθεσης Ιατρονοσηλευτικών Ιστορικών Αντικειμέ-
νων που θα κοσμούν την είσοδο του νοσοκομείου. Τέλος οι 
παραδοσιακές νότες των τραγουδιών, υπό την επιμέλεια της 
Καθηγήτριας – Μουσικού κας Βιβής Ιωάννου με τους μαθη-
τές του Μουσικού Λυκείου Πειραιά, άφησαν σε όλους τους 
συμμετέχοντες μια γλυκεία και ελπιδοφόρα αίσθηση του έργο 
του Νοσηλευτή.        

Η Διοικήτρια

Μαρία Αρβανίτη

Εκδήλωση στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»  για τον 
εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτή 

με θέμα: «Ο Ηγέτης Νοσηλευτής»

Τ
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου δια-
λόγου με τους Πολιτικούς Φορείς της χώρας, με σκοπό την 
έγκυρη ενημέρωσή τους για την υφιστάμενη κατάσταση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος, αλλά και τις προοπτικές ανά-
πτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας πανελλαδικά, μέσω 
της αξιοποίησης των 40.000 νοσηλευτών, συναντήθηκαν στις 
17/05/2019, με τον Υποψήφιο Δήμαρχο Αθηνών κ. Κωνστα-
ντίνο Μπακογιάννη και τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Υγείας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτριο Αργύρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μπακογιάννης και ο 
κ. Αργύρης αναγνώρισαν τη διαχρονική προσφορά των Νο-
σηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαιτέρως κατά τη δι-
άρκεια της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης, πάρα το 
γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας είναι αντιεπαγγελματικές 
και απέχουν κατά πολύ από τα ασφαλή εργασιακά δεδομένα 
(1.6 Νοσηλευτές/ 1000 κατοίκους). Ιδιαιτέρως δε, πραγματο-
ποιήθηκε αναφορά στο σημαντικό έργο, το οποίο έχει ανα-
πτύξει η Ε.Ν.Ε. μέσω των Προγραμμάτων Πρόληψης Αγωγής 
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τους 
Ο.Τ.Α. κ.λ.π. φορείς, τα οποία υλοποιούνται τόσο στο νομό Ατ-
τικής, όσο και πανελλαδικά.  Επιπλέον και οι δύο ήταν ενημε-
ρώμενοι για την παρουσία της Ε.Ν.Ε. στα υγειονομικά δρώ-
μενα του Ε.Σ.Υ., καθώς και για την άκρως εμπεριστατωμένη 
παρουσία της σε όλα τα επίπεδα πολιτικής της υγείας, γεγονός 
το οποίο εξασφαλίζει – προασπίζει – αναπτύσσει συνεχώς τη 

Νοσηλευτική Επιστήμη και κατοχυρώνει την αναγνώριση του 
Νοσηλευτή στον κοινωνικό ιστό, ως επιστήμονα υγείας, του 
οποίου ο ρόλος δεν περιορίζεται μόνο στο νοσοκομείο, αλλά 
και σε οποιαδήποτε υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας στην Κοινότητα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένθερμο κλίμα αμοι-
βαίας κατανόησης και συνεργασίας, υπήρξε εποικοδομητικός 
διάλογος και σύμπνοια απόψεων, σχετικά με την περαιτέρω 
ανάπτυξη Προγραμμάτων Υγείας στο Δήμο Αθηναίων, μέσω 
της ενεργής συμμετοχή των 11.500 Νοσηλευτών του 1ου Πε-
ριφερειακού Τμήματος Αττικής και Νήσων Αιγαίου. Η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει τη σημερινή συνάντηση και 
ευελπιστεί στη συνέχεια της άψογης συνεργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος O Γεν.Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ν.Ε. - Υποψήφιου 
Δημάρχου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη

Τ

Η Ε.Ν.Ε. Εκπροσωπείται πλέον και στο ΚΕ.Σ.Υ.

ΤΤο Υπουργείο Υγείας προχώρησε στη συγκρότηση του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας και η Ε.Ν.Ε. ορίστηκε του ΚΕ.Σ.Υ. ως 
ακολούθως:

6. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), με αναπληρωτή τον ΔΑΓΛΑ ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΔΗ, Γενικό Γραμματέα της Ε.Ν.Ε., ως εκπρόσωποι της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.).

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), οι οποίοι προΐστανται αυτού σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 2 του ν.1278/1982 (Α΄ 105), όπως ισχύουν, είναι ιατροί 
μέλη Δ.Ε.Π. ή ιατροί Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, εγνωσμένου 
επιστημονικού κύρους, με εμπειρία συμμετοχής σε εθνικά ή 
ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές με αντικείμενο τις πολιτικές 
υγείας και κοινωνική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος 
αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτω-
ση που ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, εκλέγονται από 
την Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ., με μυστική ψηφοφορία, μετά από 
πρόταση του Υπουργού Υγείας, μεταξύ των ιατρών-μελών του 
ΚΕ.Σ.Υ. Τα ίδια πρόσωπα δεν μπορούν να επανεκλεγούν στη 
θέση του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου για περισσότερο 
από δύο συνεχόμενες θητείες.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
1278/1982 (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως ισχύουν.

Η θητεία των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) 
είναι τριετής, αρχομένη από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικής 
Νοσηλευτικής (Αθήνα)

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε το 1ο Εκπαιδευ-
τικό Πρόγραμμα Σχολικής Νοσηλευτικής, το οποίο διοργα-
νώθηκε από το Τμήμα Σχολικής Νοσηλευτικής του Επιστη-
μονικού Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας 
– Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ε.Ν.Ε. και πραγματο-
ποιήθηκε στο 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, από 28/03/2019 
έως 23/05/2019.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 13 (δεκατρείς) εξειδικευμένες 
εισηγήσεις, με στοχευόμενη θεματολογία, η οποία αφορού-
σε την ολιστική προσέγγιση του Σχολικού Περιβάλλοντος, 
δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες και στις προκλήσεις, οι 
οποίες απορρέουν, σε ότι αφορά τις νοσηλευτικές παρεμβά-
σεις στο μαθητικό πληθυσμό, στους εκπαιδευτικούς και στην 
ευρύτερη κοινότητα (οικογενειακό περιβάλλον, κοινωνικό πε-
ριβάλλον κλπ).

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν μέσω 
βιωματικών σεμιναρίων σε εξειδικευμένα αντικείμενα, ώστε 
να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό σχολικό 
περιβάλλον, μέσω του πολυδιάστατου ρόλου τους. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος υπήρχε αμφίδρομη επικοινωνία 
και αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήματα από το χώρο της 
Σχολικής Νοσηλευτικής.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε επιτυχώς από τους συμμετέχο-
ντες, οι οποίοι μέσω της αξιολόγησης έθεσαν ακόμη ψηλότε-
ρα τον πήχη, σε ότι αφορά τη διεξαγωγή του επόμενου εκπαι-
δευτικού προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει θερμά συγ-
χαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές & εκπαι-
δευόμενους και στη Διοίκηση του 2ου Κέντρου Υγείας Πε-
ριστερίου για την οργανωτική υποστήριξη, προκειμένου να 
υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος O Γεν.Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Τ

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης της Μάλτας, κ. Chris Fearne, προς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συ-
ναντήσεων μεταξύ των δυο μερών στην Αθήνα και στη Μάλτα, 
όπου και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την άψογη 
λειτουργία του γενικού νοσοκομείου της Βαλέτα.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι αυξανόμενες ανάγκες κά-
λυψης θέσεων νοσηλευτών στις αναπτυσσόμενες υγειονομι-
κές υπηρεσίες της Μάλτας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακάτω βρείτε αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις εργασιακές παραμέτρους, τις οικονομικές απο-
λαβές και γενικότερα όλο το καθεστώς της απασχόλησης των 
ενδιαφερομένων συναδέλφων.

Πληροφορίες: http://enne.gr/wp-content/uploads/2019/05/
Call-with-Job-Description-for-Greek-Nurses.pdf

Ευκαιρίες Απασχόλησης Νοσηλευτών στη Μάλτα

Κ
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1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: «Πρόγραμμα 
Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων - Ιούνιος 2019»

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

Δια της παρούσης, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για 
το αναλυτικό πρόγραμμα των φροντιστηρίων που θα διεξα-
χθούν τον Ιούνιο του 2019:

α) Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων - Ιούνιος 2019

1)«Αναγνώριση και αντιμετώπιση αναφυλαξίας από το νο-
σηλευτή-Πρόληψη αλλεργιών στην παιδική ηλικία».

Εισηγήτριες:  1)Μαρία Γέραλη, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Προ-
ϊστάμενη Εργαστηριακού Τομέα- Εκπαίδευσης, 
ΓΝΠΑ «Π &Α Κυριακού», 2) Χρυσούλα Δροσά-
του, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Ενδοκρινολογικό 
Τμήμα-Μονάδα Αύξησης & Ανάπτυξης, ΓΝΠΑ 
«Π &Α Κυριακού».

Διάρκεια:  2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Δευτέρα 24-06-2019,   Ώρα: 13.00-
15.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνεδριάσεων, 
2ος Όροφος.

2) «Παιδική παχυσαρκία, διατροφή και άσκηση»

Εισηγήτριες:  1)Μαρία Γέραλη, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Προ-
ϊστάμενη Εργαστηριακού Τομέα- Εκπαίδευσης, 
ΓΝΠΑ «Π &Α Κυριακού», 2) Χρυσούλα Δροσά-
του, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Ενδοκρινολογικό 
Τμήμα-Μονάδα Αύξησης & Ανάπτυξης, ΓΝΠΑ 
«Π &Α Κυριακού».

Διάρκεια:  2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων : 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Τρίτη 25-06-2019,   Ώρα: 13.00-
15.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνεδριάσεων, 
2ος Όροφος.

3) «Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και εφήβων»

Εισηγήτρια:  Αγορίτσα Κουλούρη, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, 
Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 1ο Κέντρο 
Υγείας Σαλαμίνας.

Διάρκεια:  2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Πέμπτη 27-06-2019,   Ώρα: 15.00-
17.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνεδριάσεων, 
2ος Όροφος.

Το Πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων είναι ΔΩ-
ΡΕΑΝ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οι-
κονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ, με δεδομένο τον 
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά φροντιστήριο.

Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (ΕΝΕ), μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ και θα χορηγηθεί 
ανά Φροντιστήριο Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής για τα φροντιστήρια 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

α) 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικής Νοσηλευτικής 
08/06/2019

Το 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης και το Τμήμα σχολικής νο-
σηλευτικής του Επιστημονικού Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτι-
κής & Δημόσιας Υγείας της Ε.Ν.Ε., διοργανώνει το 2ο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα Σχολικής Νοσηλευτικής.

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 8/6/2019 στο αμφιθέατρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 
όλους τους Νοσηλευτές – μέλη του 2ου ΠΤ της ΕΝΕ και η 
παρακολούθηση είναι Δωρεάν.

Ώρες μαθημάτων 08:30 π.μ. – 16:30 μ.μ.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, 
μοριοδοτούμενο από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει 

2ο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ν.Ε.: 
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το 90% των διδακτικών ωρών. Με δεδομένο τον περιορισμένο 
αριθμό συμμετεχόντων (50), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτε-
ραιότητας, σύμφωνα με την κατάθεση της δήλωσης συμμετο-
χής, μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τη δημοσίευση 
της ανακοίνωσης έως και την Τετάρτη 31/5/2019, ώρα 14:00μμ, 
με e-mail: ptene2@yahoo.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλ. 2310-522229 κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. 

β) Νέα διεύθυνση λειτουργίας του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι από 20/05/2019 τα γραφεία του 2ου 

Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
θα μεταστεγαστούν στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64 (περιοχή παλαιών 
σφαγείων), στον 3ο όροφο, γραφείο 101. Τα υπόλοιπα στοιχεία 
επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας μέχρι να ομαλοποιηθεί 
η λειτουργία του γραφείου στους νέους χώρους εγκατάστα-
σης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τις ημερο-
μηνίες 21-22-28/06/2019. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευ-
θύνεται αποκλειστικά σε Σχολικούς Νοσηλευτές  και η παρα-
κολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Χώρος διεξαγωγής:   Συνεδριακό κέντρο Περιφέρειας 
Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, 
μοριοδοτούμενο από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν παρακολουθή-
σει το 90% των μαθημάτων. Με δεδομένο τον περιορισμένο 
αριθμό συμμετεχόντων (30), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προ-

τεραιότητας, σύμφωνα με την κατάθεση της δήλωσης συμ-
μετοχής, μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρα-
σκευή 30/05/2019, στη Γραμματεία του 3ου ΠΤ της ΕΝΕ, ή 
με φαξ: 2610426215, ή με e-mail: enne6@otenet.gr Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 
τηλ.  2610423830 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Αρβανίτης Γεώργιος Λεβέντης Χαράλαμπος

Το 3ο Π.Τ της Ε.Ν.Ε., διοργανώνει το 
1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικής Νοσηλευτικής

H
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Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε το 2ο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα Ογκολογικής Νοσηλευτικής, το οποίο 
διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό Τομέα Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. και πραγματοποιήθηκε στο Αμφι-
θέατρο «Φ. Παυλάτος», στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», από 16/01/2019 
έως 15/05/2019.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 8 (οχτώ) εξειδικευμένες ει-
σηγήσεις, με στοχευόμενη θεματολογία, η οποία αφορούσε 
την ολιστική προσέγγιση της Ογκολογικής Νοσηλευτικής. Το 
εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, απέσπασε θετι-
κές κριτικές από τους συμμετέχοντες και κατά τη διάρκειά 
του, αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα κλινικά ζητήματα από το 
χώρο της ογκολογικής νοσηλευτικής, της ανακουφιστικής 
φροντίδας και της κατ’ οίκον νοσηλείας ογκολογικών ασθε-
νών. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν απόψεις 
και νέα δεδομένα από το χώρο της ογκολογικής νοσηλευτι-
κής. Επίσης, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναδεί-
χτηκε το σημαντικό θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης 
των ογκολογικών νοσηλευτών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά κοινή ομολογία λειτούρ-
γησε ως εφαλτήριο, ώστε να διευρυνθούν οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ογκολογικών νοσηλευ-
τών για περαιτέρω διεπιστημονική σύμπνοια στο χώρο της 
ογκολογικής νοσηλευτικής. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες 
(37 νοσηλευτές από το χώρο της κλινικής νοσηλευτικής και 
των ογκολογικών νοσοκομείων), εξέφρασαν την ικανοποίη-
σή τους, για το υψηλό επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο 
του εν λόγω προγράμματος, καθώς και την επιτυχή συμβολή 
του, στην προβολή του πολυσύνθετου ρόλου του ογκολογι-
κού νοσηλευτή.

Ο κύριος στόχος του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νο-

σηλευτικής της Ε.Ν.Ε., στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων του, είναι η συνεχιζόμενη διεξαγωγή εξειδικευ-
μένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεπιστημονικών 
εκδηλώσεων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διεύρυν-
ση των επιστημονικών γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών 
υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει θερμά συγ-
χαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές & εκπαι-
δευόμενους, στη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», στη Διευθύ-
ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Δήμητρα Καλογράνα και 
στην Τομεάρχη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Θεώνη Ζούγκου, 
για την οργανωτική υποστήριξη, προκειμένου να υλοποιηθεί 
το πρόγραμμα. Επίσης απευθύνει τα εύσημα στις Νοσηλευ-
τικές Διευθύνσεις των Νοσοκομείων, για τις διευκολύνσεις 
συμμετοχής, τις οποίες παρείχαν στο νοσηλευτικό προσωπι-
κό τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής: 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Ογκολογικών Νοσηλευτών

T

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών 
(Μάιος 2019)

1. Νοσηλεύτρια ΤΕ από Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάθεση προς οποιοδ’ηποτε Νοσοκομείο σε 
Αθήνα - Πειραιά. Τηλ. Επικ.: 6987779632

2. Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία από Χαλκίδα προς Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Κοζάνη, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. Επικ: 6974591896

3. Νοσηλέυτρια ΠΕ από το Πα.Γ.Ν.Η. επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο σε οποιοδήποτε νοσοκομείο  Αθήνας – Πει-
ραιά. Τηλ. Επικ: 6972996451
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. ν. 3252/2004, 
μέσω του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής, 
διοργανώνει το διήμερο 9 & 10 Ιουνίου 2019, εκδηλώσεις για 
την Πρόληψη του Καρκίνου στην πόλη του Πειραιά, με επίκε-
ντρο δύο ιστορικά κτίρια, τα οποία έχουν διαγράψει τη δική 
τους ιστορία διαχρονικά, στον Πειραιά, το κάθε ένα από τη 
δική του πλευρά. Το ένα είναι το Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» και το άλλο 
το Ιστορικό Μνημείο της πόλης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το 
Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», το Δήμο Πειραιά, τον Οργανισμό Πολιτι-
σμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά, το Σύλλογο Δρο-
μέων Υγείας Πειραιά, το Σύνδεσμο Φίλων Ασθενών Γ.Α.Ν.Π. 
«Μεταξά» - «Στάσου Μαζί μας» και το Ινστιτούτο Δημόσιας 
Υγείας «Smoke Free Greece». 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση των πολι-

τών για την Πρόληψη του Καρκίνου, καθώς όπως είναι ευρέως 
γνωστό, η νοσηρότητα από τη νόσο είναι συνεχώς αυξανόμενη 
και δυστυχώς αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτων πα-
γκοσμίως. Ωστόσο με την ανάπτυξη των επιστημών της υγείας 
και της τεχνολογίας, πολλές μορφές καρκίνου είναι πλέον ιά-
σιμες, εφόσον ανιχνευθούν εγκαίρως.  

Η συμμετοχή στις Δράσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους 
επαγγελματίες υγείας, συλλόγους ασθενών και πολίτες.

Χορηγοί των εκδηλώσεων για την Πρόληψη του Καρκίνου είναι 
η Εταιρεία «Βίκος Λ.Ε.» και η Εταιρεία «Proopsis Consulting 
S.A.», ενώ στην  Υγειονομική κάλυψη για τον «Συμβολικό Πε-
ρίπατο Ευαισθητοποίησης για την Πρόληψη του Καρκίνου», 
θα συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης.

Διήμερο Εκδηλώσεων για την Πρόληψη 
του Καρκίνου στην πόλη του Πειραιά: 

09/06/2019 Περίπατος Ευαισθητοποίησης για την Πρόληψη του Καρκίνου

10/06/2019: Διεπιστημονική Ημερίδα για την Πρόληψη του Καρκίνου

H
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