
ΕΤΟΣ ΕΝΤΕΚΑΤΟ
(ΦΥΛΛΟ 122)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2019

1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: «Διεξαγωγή 
Προγράμματος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Μ.Ε.Θ.»

2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης: «TRIAGE στο Τ.Ε.Π.»

Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επαγγελματιών 
Τομέα Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ &ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στη «Θεματική 
Εβδομάδα για την Καρδιά 2019», σε 

συνεργασία με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας

 Συμπεράσματα Νοσηλευτικής Ημερίδας 
Πα.Γ.Ν.Η. για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ψυχικής Υγείας 2019

Πρόγραμμα Πρόληψης, Αγωγής 
& Προαγωγής της Υγείας της 
Ε.Ν.Ε. σε συνεργασία με τον 
Δήμο Παλλήνης 2019-2020

Γ.Π.Ν. «Η Ευαγγελίστρια»: 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

Διεπιστημονική Ημερίδα για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής 

Φροντίδας 2019



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 201902

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), Άλιμος
T: 210 7251600 – 210 9210202
F: 210 7251605
E: grafima@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

Σύσταση Επιτροπής 
Εξομοίωσης για τη διαδικασία 

αντιστοίχισης των πτυχίων 
των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας και του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ., με τους τίτλους 

σπουδών του Π.Α.Δ.Α.

Ξυλοδαρμός Νοσηλευτριών 
στο Γ.Ν. Καλαμάτας

Υπέρ του Δημοσίου 
Χαρακτήρα των Νοσοκομείων 

η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 04»



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 03

Σύσταση Επιτροπής Εξομοίωσης για τη διαδικασία 
αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων  

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.,  
με τους τίτλους σπουδών του Π.Α.Δ.Α.

Ξυλοδαρμός Νοσηλευτριών στο Γ.Ν. Καλαμάτας

Η

ΑΑξιότιμε κύριε Καλδή,

Πληροφορηθήκαμε προσφάτως ότι συγκροτήσατε επιτροπή 
προκειμένου «να υποβάλει εισήγηση για τη διαδικασία αντι-
στοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., με τους τίτλους σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Στη σύνθεση της επιτροπής, πέραν των καθηγητών που εκπρο-
σωπούν τις αντίστοιχες σχολές ως Κοσμήτορες, βλέπουμε ότι 
έχετε ορίσει και δυο μέλη ενός συλλόγου που βεβαίως δεν εκ-
προσωπεί τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αλλά προφανώς 
πρόκειται για κάποιο νεοσύστατο σωματείο με περιορισμένο 
αριθμό μελών και χωρίς τη δέουσα νομιμοποίηση από το σώμα 
των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Επικροτώντας την πρωτοβουλία σας και με κάθε διάθεση συ-
νεργασίας για την επίλυση του τόσο σοβαρού και χρόνιου αυτού 
ζητήματος, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι απόφοιτοι ανήκουν 
κατά κλάδο σε συλλογικά όργανα που είτε είναι οργανωμένα 
ως Ν.Π.Δ.Δ., όπως η Ε.Ν.Ε., ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 
Επισκεπτών, Μαιών κτλ, είτε ως Ν.Π.Ι.Δ. με καταστατικές δια-
δικασίες και νομικά καθορισμένο τρόπο οργάνωσης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη την εν λόγω 
επιστολή και να πράξετε αναλόγως.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα το 
περιστατικό ξυλοδαρμού συναδέρφου Νοσηλεύτριας στο Τ.Ε.Π. 
του Γ.Ν. Καλαμάτας την Κυριακή 27/10/2019 από ασθενή που 
έριξε τον πάγκο των επειγόντων και χτύπησε στο πρόσωπο μια 
Νοσηλεύτρια και την Ιατρό εφημερίας, χωρίς να καταστεί δυνα-
τόν να τον συγκρατήσει ο υπάλληλος φύλαξης και στη συνέχεια 
κατά τη διάρκεια αιμοληψίας χτύπησε μια νοσηλεύτρια με κλω-
τσιά στο πρόσωπο και μια άλλη στο χέρι ως την επέμβαση της 
αστυνομία και επισημαίνει τα ακόλουθα:

Από το περιστατικό αυτό προκύπτει η ολοένα αυξανόμενη βία 
κατά των επαγγελματιών υγείας. Η υγεία και σωματική ακεραι-
ότητα των εργαζομένων βρίσκεται σε διαρκή διακινδύνευση 
και είναι εμφανής η έλλειψη συστηματοποιημένης και αποτε-
λεσματικής προστασίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου 
και η εναπόθεση της ασφάλειας τους στο τυχαίο γεγονός της 
έγκαιρης παρέμβασης έτερων προσώπων, αρμοδίων ή μη προς 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 παρ. 3 περιέχει γενική διάταξη για 
την προστασία της υγείας των πολιτών («Το Κράτος μεριμνά για 
την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προ-
στασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την 
περίθαλψη των απόρων.»)

Ο ισχύων Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων, στο άρθρο 44 «Όροι 
υγιεινής και ασφάλειας. 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη 

διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας τους. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και ύστερα 
από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ιδρύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οργανική μονάδα για 
την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας 
του χώρου εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με το ίδιο προεδρικό 
διάταγμα καθορίζονται το επίπεδο της οργανικής μονάδας και 
κάθε άλλο θέμα που αφορά στη Λειτουργία της.» Με τη διάτα-
ξη αυτή αναγνωρίζεται δημόσιο δικαίωμα υπέρ των υπαλλή-
λων το οποίο είναι αγώγιμο, δηλαδή θεμελιώνει την αξίωση και 
ενώπιον δικαστηρίου για την παροχή της νόμιμης προστασίας 
σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
κωδικοποιήθηκε δια του Ν. 3850/2010. Η εφαρμογή του επε-
κτείνεται κατά το άρθρο 2 και στις «επιχειρήσεις, εκμεταλλεύ-
σεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.»

Στο άρθρο 42 του Νόμου αυτού ορίζεται: 1. Ο εργοδότης υπο-
χρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργα-
ζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει 
μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρί-
των.»



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 201904

Α

Κατά τη ρύθμιση του άρθρου 32 του 1568/1985, που ισχύει καθό 
μέρος δεν καταργήθηκε από το άρθρο 42 του ανωτέρω νόμου,: 
«Ο εργοδότης έχει υποχρέωση:1. Να λαμβάνει κάθε μέτρο 
που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και ο 
τρίτοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε 
κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική 
τους ακεραιότητα.»

Είναι επομένως αντικείμενο στην κείμενη Νομοθεσία, αλλά και 
απαράδεκτο το φαινόμενο να προσέρχεται ένας επιστήμονας 
Νοσηλευτής στο χώρο εργασίας του και αντί να παρέχει φρο-
ντίδα στους ασθενείς, να νοσεί ο ίδιος από επιθέσεις νοσηλευ-
όμενων ασθενών ή συνοδών αυτών.

Εν προκειμένω είναι απαραίτητη η λήψη κάθε δυνατού και πρό-
σφορου μέτρου από την Υπηρεσία, για την επαρκή προστασία 
της υγείας των υπαλλήλων και ειδικότερα του προσωπικού των 
Τ.Ε.Π., όπου η προσέλευση ασθενών είναι μεγάλη και οι εντά-
σεις συχνότατο φαινόμενο, ώστε το περιβάλλον στο οποίο πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους να είναι ασφαλές και η υγεία τους να 
μην τίθεται σε κίνδυνο.

Παράλληλα επιβάλλεται η εκ μέρους της Διοικήσεως υποστή-

ριξη της υπαλλήλου με κάθε μέσον κατά την κίνηση της ποινι-
κής και αστικής διαδικασίας εκ μέρους της, η οποία είναι απα-
ραίτητη για την αποκατάσταση της σοβαρής ηθικής βλάβης την 
οποία υπέστη.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το επαγγελματικό επιμελη-
τήριο των νοσηλευτών της χώρας μας, με βασικό καταστατι-
κό σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των Νοσηλευτών, 
σας καλεί όπως άμεσα λάβετε κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε 
να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας και να προ-
ληφθεί κάθε κίνδυνος που δύναται να απειλήσει την υγεία ή 
τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων του Νοσοκομείου, 
γενικότερα και ειδικότερα σε σχέση με το συγκεκριμένο τμήμα 
του Νοσοκομείου σε συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία.

Δηλώνουμε δε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τα μέλη 
μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή συνδρομή. 

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

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Αρβανίτης Γεώργιος Λεβέντης Χαράλαμπος

Αφορμή για την σύνταξη της παρούσας Ανακοίνωσης αποτε-
λεί το από 16-10-2019 Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου, που τιτλοφορείται «Προτάσεις του Π.Ι.Σ. για το σύ-
στημα υγείας μετά τη Σύνοδο της Ολομέλειας των Προέδρων» 
και στο οποίο φέρονται να αποτυπώνονται τα συμπεράσματα 
της Ολομέλειας των Προέδρων των κατά τόπους Ιατρικών Συλ-
λόγων της χώρας.

Σύμφωνα με την ακριβή διατύπωση του ως άνω Δελτίου Τύπου 
του Π.Ι.Σ., «Προτείνουμε τη μετατροπή της Νομικής Μορφής 
των Νοσοκομείων από «Ν.Π.Δ.Δ.» σε «Ν.Π.Ι.Δ.» Μη Κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει στην συντριπτική 
πλειοψηφία των Νοσοκομείων της ΕΕ (Δημόσια ή Κοινωφελή 
Ιδρύματα). 

Το σύνολο των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγο-
νται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο Οργανι-
σμό, το «Ε.Σ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ.», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνω-
ση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων 
Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας. 

Το «Ε.Σ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ.» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα 
διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδί-
κευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ). 

Τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομέ-
νων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και η δωρεάν 

πρόσβαση όλων των πολιτών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο Π.Ι.Σ. εισηγείται υπέρ μιας 
άκρως ανατρεπτικής μεταρρύθμισης, που θα μεταβάλει τη νο-
μική μορφή των δημόσιων νοσοκομείων, μετατρέποντας αυτά 
από δημόσιες υπηρεσίες σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας, που θα λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας.

Εν προκειμένω θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι τα δημόσια 
νοσοκομεία απέκτησαν τη σημερινή νομική τους μορφή δυνά-
μει των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου 3329/2005, 
σύμφωνα με τις οποίες «Τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν 
μετατραπεί σε αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.ΥΠ. με τη 
διάταξη της παρ. 4του άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ37 
Α’ μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία 
του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας, διέ-
πονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν δικό 
τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και 
αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ.».

Σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει 
τις παραπάνω διατάξεις, η μεγάλη καινοτομία του συστήματος 
είναι ότι τα νοσοκομεία, δηλαδή η τρίτη βαθμίδα της υγειονο-
μικής πυραμίδας της χώρας, ξαναγίνονται νπδδ, με δικά τους 
όργανα, περιουσία και προϋπολογισμό, ώστε να αποκτήσουν 

Υπέρ του Δημοσίου Χαρακτήρα των 
Νοσοκομείων η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον προσα-
νατολισμό της για διαρκή επιμόρφωση στον τομέα υγείας, 
υλοποιεί στο προσεχές διάστημα, επιδοτούμενα σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης για 1.010 επαγγελματίες του ιδι-
ωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελ-
ματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε δύο εκπαιδευτικά 
αντικείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξε-
ων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, 
και (β) σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση 
ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξει-
δικευμένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξηθεί η συμ-
μόρφωση σε κλινικές πρακτικές, να μειωθούν τα ποσοστά 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων, της σχετιζόμενης νοσηρό-

τητας και θνητότητας, της συννοσηρότητας, να εξοικονο-
μηθούν πόροι για την κοινωνία καθώς επίσης να γίνει πιο 
ασφαλής η παρεχόμενη φροντίδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέ-
λειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning (συνδυα-
σμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαί-
δευσης), ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγ-
χου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντί-
δας υγείας»: Αριθμός ωρών: 98 (7 ώρες φυσικής παρουσίας 
+ 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 ώρες ασύγχρονης 
εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώ-
ρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών τομέα υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο 

Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επαγγελματιών 
Τομέα Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ &ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Η

ουσιαστικές αρμοδιότητες και να επιτευγχθεί πραγματική απο-
κέντρωση. Ειδικώς επί του άρθρου 7 αναφέρεται, ότι η Κυβέρ-
νηση δίδει στους ΦΠΥΥΚΑ τη δυνατότητα να γίνουν και πάλι 
ουσιαστικώς αποκεντρωμένες μονάδες, με ικανότητα να αντι-
μετωπίζουν τα ειδικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
της περιοχής ευθύνης τους, χωρίς ασφυκτικές, γραφειοκρατι-
κές καθοδηγήσεις.

Η σχολιαζόμενη πρόταση του Π.Ι.Σ. αναιρεί μέσα σε λίγες μόλις 
γραμμές τα οφέλη της σημερινής νομικής μορφής των νοσο-
κομείων, στα οποία απέβλεψε ο νομοθέτης του 2005. Είναι, δε, 
παραπάνω από σαφές, ότι ο Π.Ι.Σ. παραλείπει να εκθέσει, έστω 
και ακροθιγώς, τα (τυχόν) πλεονεκτήματα της δικής του πρότα-
σης, καθώς και τα πρακτικά οφέλη που θα προκύψουν από την 
μετατροπή των δημοσίων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου.

Ομοίως παραλείπει να αναφέρει ο Π.Ι.Σ. τον τρόπο διασφάλι-
σης των πάσης φύσεως συμφερόντων των χιλιάδων απασχο-
λουμένων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ 
των δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και τον τρόπο επιλογής και 
πρόσληψης του μελλοντικού προσωπικού αυτών, ως και της 
φύσεως της εργασιακής σχέσης που θα τους συνδέει με τα εν 
λόγω Ν.Π.Ι.Δ.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η επίμαχη πρόταση του Π.Ι.Σ. πα-
ρουσιάζει πλήθος κενών, ενώ κατατείνει εμμέσως στην ιδιωτι-
κοποίηση του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας δωρεάν υγείας. 
Υπ’αυτήν την έννοια η ενδεχόμενη υλοποίηση της πρότασης 
αυτής θα μπορούσε να ελεγχθεί και εξ απόψεως συνταγμα-
τικότητας και δη συμβατότητας με τον θεμελιώδη κανόνα του 
άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με τον οποίο «Το 
Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών (…)». Η διάταξη 
αυτή καθιερώνει στην χώρα μας την αρχή του Κοινωνικού Κρά-
τους, ενώ ανάγει την δημόσια υγεία σε αντικείμενο κρατικού 
ενδιαφέροντος.

Με τις σκέψεις αυτές η Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις έντονες επιφυλά-
ξεις της έναντι της προτάσεως του Π.Ι.Σ., τόσο εξ απόψεως πε-
ριεχομένου, όσο και σκοπιμότητας, ενώ θεωρεί ότι οι όποιες 
θεσμικές αλλαγές στον χώρο της υγείας δεν μπορούν να έχουν 
ως αφετηρία λακωνικές προτάσεις συγκεκριμένων επαγγελ-
ματικών κλάδων, αλλά θα πρέπει να αποτελούν προϊόν ολοκλη-
ρωμένου δημοσίου διαλόγου, με την ισότιμη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων φορέων.                      

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες υγείας. Μέσα 
από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες 
υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης των λοι-
μώξεων και συγκεκριμένα:

•  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη 
χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαι-
δευτική πλατφόρμα.

•  Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις έν-
νοιες που αφορούν στις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, το 
ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων, 
την εξάπλωση αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοι-
μωδών νοσημάτων, τη σχέση αυτών με τη δημόσια υγεία 
καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στον Ελληνικό και 
τον Ευρωπαϊκό χώρο.

•  Να αποσαφηνίσουν σημαντικές ορολογίες όπως η μικρο-
βιακή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, οι 
νεώτερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών και η 
ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων 
Υγείας αλλά και στην κοινότητα και η επίδραση της μη ορ-
θολογικής χρήσης τους στην αύξηση των λοιμώξεων.

•  Να επισημάνουν τους κυριότερους τύπους λοιμώξεων στις 
Μονάδες Υγείας καθώς και κατανομή αυτών ανάλογα με το 
χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκεί-
μενη νόσο, καθώς και την ορθολογική χρήση των αντιβιο-
τικών ως αιτιολογικό παράγοντα της αυξημένης επίπτωσης 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

•  Να λάβουν σημαντική πληροφόρηση και να κατανοήσουν 
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή Επιτή-
ρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής Νοσοκομεια-
κών Λοιμώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει του οποίου η 
Επιτροπή διαρθρώνεται και λειτουργεί.

•  Να εκπαιδευτούν πάνω στα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξε-
ων και των εργαλείων συμμόρφωσης των επαγγελματιών 
υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων 
Υγείας.

•  Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της φρο-
ντίδας υγείας και η τιθάσευση του οικονομικού κόστους 
μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω της μεί-
ωσης της επίπτωσης των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας.

•  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασι-
κές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών 
σχέσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις 
βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενη-
μερωθούν για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευ-
σης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»: 
Αριθμός ωρών: 100 (4 ώρες φυσικής παρουσίας + 59 ώρες 
σύγχρονης εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευ-
σης). Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Κρίσιμα 

θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχια-
τρικά προβλήματα» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών 
τομέα υγείας στην διαχείριση ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρι-
κά προβλήματα σε Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχό-
μενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να κα-
τανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης ασθενών με κρίσιμα 
ψυχιατρικά ζητήματα και συγκεκριμένα:

•  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη 
χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαι-
δευτική πλατφόρμα.

•  Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές αρχές της κοινοτι-
κής Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική 
υγεία και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε σχέση με 
το χρόνιο ψυχικά άρρωστο τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 
ψυχιατρικής περίθαλψης.

•  Να εκπαιδευτούν σε θέματα διαταραχών συννοσηρότητας, 
σε μεθοδολογίες καταπολέμησης των προκαταλήψεων και 
στιγματισμού σε βάρος των ατόμων με προβλήματα ψυχι-
κής υγείας και στη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργα-
λείων για την εκτίμηση της κατάθλιψης.

•  Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Επείγουσα Ψυχια-
τρική, τη διαχείριση κρίσεων, την προσέγγιση του «δύσκο-
λου» ασθενή και των μεθόδων αξιολόγησης της βίας και 
της επικινδυνότητας.

•  Να κατανοήσουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της 
αντιμετώπισης του μετατραυματικού στρες, την πρόληψη 
και συμβουλευτική σε προβλήματα εξάρτησης και Ψυχο-
ογκολογίας.

•  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασι-
κές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών 
σχέσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις 
βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενη-
μερωθούν για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, 
θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτή-
των των 1.010 ωφελούμενων, από Φορέα Πιστοποίησης, δια-
πιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 17024, 
με δυνατότητα μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυ-
χίας.

Σε όλους όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης 
θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά 
ώρα κατάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους του προ-
γράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες: https://www.energo-ene.gr/

Αιτήσεις Συμμετοχής

Α’ Κύκλος Αιτήσεων: 07/11/2019 - 09/12/2019

Β’ Κύκλος Αιτήσεων: 23/12.2019 - 22/01/2020
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Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Ψυχιατρική, την 
Παιδοψυχιατρική κλινική του Πα.Γ.Ν.Η και τον Επιστημονικό 
Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, δι-
οργάνωσε Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα «Προαγωγή Ψυχικής 
Υγείας & Πρόληψη Αυτοκτονικότητας», την Πέμπτη 10 Οκτωβρί-
ου 2019 και ώρα 09:00 π.μ στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
πρωτίστως όσο το δυνατόν περισσότερων επαγγελματιών υγείας 
και στη συνέχεια φορέων και απλών πολιτών. Με την συνεργασία 
όλων των επαγγελματιών υγείας και επίκεντρο τον ψυχικά ασθε-
νή για την πρόληψη των αυτοκτονιών, επιβάλλεται να βρεθούν 
λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που τείνει 
να παίρνει στις μέρες μας τραγικές διαστάσεις και το χειρότερο 
να εξαπλώνεται και στις παιδικές ηλικίες. Οι φορείς πρέπει να 
δείξουν ζήλο και αποφασιστικότητα, να οργανωθούν καλύτερα 
και να στηρίξουν λύσεις, που θα βοηθήσουν στο να υπάρξει ένα 
κοινωνικό δίκτυο προστασίας των ασθενών και πρόληψης των 
αυτοκτονιών (έρευνες διαπιστώνουν ότι το 90% των αυτοκατα-
στροφικών συμπεριφορών παγκόσμια θα μπορούσαν να απο-
φευχθούν αν οι άνθρωποι επικοινωνούσαν μεταξύ τους). 

Η συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στην Ημερίδα ήταν 
αθρόα, καθώς όπως προέκυψε από τι εγγραφές, την ημερίδα 
παρακολούθησαν 380 σύνεδροι (κυρίως Νοσηλευτές, β. Νο-
σηλευτών, Ιατροί, Κοινωνικοί λειτουργοί, Επισκέπτες υγείας, 
Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Διασώστες ΕΚΑΒ, 
Φοιτητές της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής). Οι επαγγελματίες 
υγείας προέρχονταν κυρίως από το Πα.Γ.Ν.Η. και από όλες τις 
Υγειονομικές δομές όλων των νομών (Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι) 
και κυρίως από δομές ψυχικής υγείας.

Η Διευθύντρια

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πα.Γ.Ν.Η.

Ντζιλέπη Πηνελόπη

Συμπεράσματα Νοσηλευτικής Ημερίδας Πα.Γ.Ν.Η. για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2019: «Προαγωγή 

Ψυχικής Υγείας & Πρόληψη Αυτοκτονικότητας»

H
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O Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. 
κατόπιν πρόσκλησης, συμμετείχε στις εργασίες της 9ης Πολυ-
θεματικής Επιστημονικής Ημερίδας: «Νοσηλευτική Ογκολογί-
ας – Διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια μέσα από 
ένα διεπαγγελματικό πλαίσιο», η οποία διοργανώθηκε από τον 
Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Νοσηλευτών και Μαιών, στις 12 Οκτωβρίου 2019, στη Λεμεσό.

O Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της 
Ε.Ν.Ε., εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Τομέα κ. Βασταρ-
δή Μαρία (Bsc, MBA in TQM, Υπεύθυνη Αυτοτελούς Τμήματος 
Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, 
Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»), η οποία απηύθυνε χαιρετισμό κατά την τε-
λετή έναρξης και συμμετείχε στο συντονισμό των επιστημονι-
κών εργασιών της εκδήλωσης.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και ο Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε., συγχαίρουν όλους τους συμμετέχο-
ντες νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας για την άψογη διορ-
γάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης και δηλώνουν αρωγοί 
σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες του Τομέα Ογκολο-
γικής Νοσηλευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών 
και Μαιών. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει το Δ.Σ. του Πα.ΣΥ.Μ.Ν. και 
τη Γραμματεία του Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής για την 
τιμητική πρόσκληση συμμετοχής και φιλοξενία, η οποία θεμε-
λιώνει και διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Επιστημονικών 
Τομέων Ογκολογικής Νοσηλευτικής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Συμμετοχή του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. στην 9η Πολυθεματική 

Επιστημονική Ημερίδα: «Νοσηλευτική Ογκολογίας 
- Διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια 

μέσα από ένα διεπαγγελματικό πλαίσιο»

O
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Αθρόα συμμετοχή επαγγελματιών υγείας στη 
Διεπιστημονική Ημερίδα για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας 2019

O Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της 
Ε.Ν.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», πραγματοποίησαν στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακουφιστικής Φροντίδας, Διεπι-
στημονική Ημερίδα με θέμα: «Δική μου Φροντίδα – Δικό μου 
Δικαίωμα», στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, στις 14 Οκτω-
βρίου 2019.

Την επιστημονική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναί-
ων κ. Μπακογιάννη Κωνσταντίνου, ο Εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος  Υγείας του Δ. Αθηναίων κ. Καλαμπόκας Εμμα-
νουήλ, το μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρ-
κίνου κ. Γραμματόγλου Ζωή, ο Γενικός Γραμματέας του 1ου 
Π.Τ. Αττικής και Νήσων Αιγαίου της Ε.Ν.Ε. κ. Σαληκίδης Δη-
μοσθένης, ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. 
Αττικής κ. Παπανδρέου Νικόλαος, η Καθηγήτρια Ανακουφι-
στικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. – Υπεύθυνη Μονά-
δας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» κ. Μυστακίδου 
Κυριακή η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι» κ. Φιλιππάτου Βασιλική. Την έναρξη των 
εργασιών της Διεπιστημονικής Ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ζούγκου Θεώνη και η Πρόε-
δρος του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
της Ε.Ν.Ε. κ. Μανούσου Αικατερίνη.

Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 160, γεμίζοντας ασφυκτι-
κά το αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», δίνοντας το μήνυμα 
ότι η Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα αποτελεί σημείο 
αναφοράς σε ότι αφορά την επιστημονική εκπαίδευση και την 
εφαρμογή της από τους επαγγελματίες υγείας, με επίκεντρο 
τον χρόνιο πάσχοντα και την οικογένεια του.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και ο Επιστημονικός Τομέας 
Ογκολογικής Νοσηλευτικής, εκφράζουν τις θερμές ευχαρι-
στίες τους, προς τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», τη Διεύθυν-
ση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Νοσηλευτικό Προσωπικό 
του νοσοκομείου για την άψογη και λεπτομερή οργάνωση της 
επιστημονικής εκδήλωσης. Παράλληλα, δηλώνει αρωγός στη 
μελλοντική διοργάνωση αντίστοιχων και ευρύτερων επιστη-
μονικών εκδηλώσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Ο
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O Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της 
Ε.Ν.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η 
Ευαγγελίστρια», πραγματοποίησαν στο πλαίσιο λειτουργιάς 
του Ψυχιατρικού Τομέα του Νοσοκομείου, εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο σε θέματα ψυχικής υγείας, σε ότι αφορά τη θεραπευτι-
κή διαχείριση των ψυχιατρικών ασθενών.

Στο σεμινάριο συμμετείχε σύσσωμος ο Νοσηλευτικός Τομέας 
Ψυχικής Υγείας, καθώς και μεγάλος αριθμός από το νοση-
λευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπήρξε αμφίδρομη επικοινωνία 
και εποικοδομητικός διάλογος, καθώς αναδείχθηκαν και το-
νίστηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα στο χώρο της Νοσηλευτι-
κής Ψυχικής Υγείας σε επίπεδο νοσηλείας (εκούσια, ακούσια, 
ψυχιατροδικαστική), αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης βίαιων 
συμπεριφορών (πρόληψη, αναγνώριση, εφαρμογή τεχνικών 
αποκλιμάκωσης, με κοινό γνώμονα τη διεπιστημονική συνερ-
γασία των επαγγελματιών υγείας, προς όφελος της θεραπευ-
τικής προσέγγισης των ασθενών σε ατομικό και κοινωνικό – 
οικογενειακό επίπεδο.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και ο Επιστημονικός Τομέας 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, εκφράζουν τις θερμές ευχα-
ριστίες τους, προς τη Διοίκηση του Γενικού Παναρκαδικού 
Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», τη Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Νοσηλευτικό Προσωπικό του 
νοσοκομείου για την άψογη και λεπτομερή οργάνωση του εκ-

παιδευτικού σεμιναρίου.

Παράλληλα δε, δηλώνει αρωγός στη μελλοντική διοργάνωση 
επιστημονικών εκδηλώσεων – εκπαιδεύσεων, μέσω των Επι-
στημονικών Νοσηλευτικών Τομέων, καλύπτοντας τις εκπαι-
δευτικές ανάγκες των 40.000 μελών της, με απώτερο σκοπό τη 
Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, προς όφελος της διαρ-
κούς αναβάθμισης της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Γ.Π.Ν. «Η Ευαγγελίστρια»: Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

O

2ο Περιφεριακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης:
«TRIAGE στο Τ.Ε.Π.»

Το 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει στο αμφι-
θέατρο του Γ.Ν.Θ. «ο Άγιος Δημήτριος» το παρακάτω κλινικό 
φροντιστήριο:

Την Τετάρτη 13/11/2019: «TRIAGE στο Τ.Ε.Π.». Τούφας Κων-
σταντίνος, Νοσηλευτής Τ.Ε. MSc, τομεάρχης ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα. Ώρες διεξαγωγής 12:00 - 
14:00 μ.μ.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (30), 
θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικο-
νομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.Ν.Ε. Το ως άνω κλινικό 
φροντιστήριο τελεί υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε. και μοριοδοτεί-
ται με 3 (τρεις) Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαί-
δευσης. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να το παρακολου-
θήσουν παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στις Διευθύ-
ντριες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 1. κ. Αλιχάνιδου Έλενα στο 
τηλέφωνο 2313308124 και 2. κ. Βαηνά Φανή στο τηλέφωνο 
2313322314.

Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε τους Προϊσταμένους 
των τμημάτων καθώς και όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παρακαλούμε για τις δι-
κές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

 Γ.   Μπαλιόζογλου Μ. Κωστίκου

Τ
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο της συνεργασίας 
με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας για τη διεξαγωγή του Προγράμ-
ματος Πρόληψης – Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, συμμε-
τείχε στη «Θεματική Εβδομάδα για την Καρδιά 2019», η οποία 
διεξήχθη από τις 14 – 20 Οκτωβρίου 2019, στο Κ.Ε.Π. Υγείας 
του Δήμου.

Η συμμετοχή αφορούσε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων Πρώτων Βοηθειών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της 
Ε.Ν.Ε., «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, 
της Κοινότητας», τη συμμετοχή στον Περίπατο Κοινωνικής 
Ευαισθητοποίησης, καθώς και τη διεξαγωγή Κοινωνικής Δρά-
σης Υγείας για τους πολίτες, η οποία αφορούσε την εκπαί-
δευση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με τη χρήση 
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή.

Στις δράσεις συμμετείχαν εθελοντικά Νοσηλευτές – μέλη της 
Ε.Ν.Ε., οι οποίοι ενημέρωσαν και εκπαίδευσαν ΔΩΡΕΑΝ, όλους 
τους συμμετέχοντες πολίτες, συμβάλλοντας στην προώθηση 
του μηνύματος για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της 

Καρδίας 2019: «Όλοι οι πολίτες μπορούν να σώσουν μια ζωή». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
συγχαίρει το Δήμο Αγίας Βαρβάρας για την εξαιρετική πρω-
τοβουλία, την άψογη και λεπτομερή οργάνωση της «Θεματι-
κής Εβδομάδας για την Καρδιά 2019», η οποία επιβεβαιώνει 
το υψηλό αίσθημα ευθύνης, το οποίο διακατέχει τη Δημοτική 
Αρχή και όλους τους εργαζόμενους σε αυτήν με σκοπό την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας των δημοτών της Αγίας Βαρ-
βάρας.

Επίσης, συγχαίρει ιδιαιτέρως όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία 
συμμετείχαν στις δράσεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μία 
φορά, τον πολυδιάστατο επιστημονικό – επαγγελματικό ρόλο 
των Νοσηλευτών, σε ότι αφορά την επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νη εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Πρό-
ληψης – Αγωγής & Προαγωγής Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

H
Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στη «Θεματική 
Εβδομάδα για την Καρδιά 2019», σε 

συνεργασία με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας
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Ο Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνει το 3ο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα Ογκολογικής Νοσηλευτικής, με εξειδι-
κευμένη κατεύθυνση στην «Εκπαίδευση Νοσηλευτών στον 
Καρκίνο του Πνεύμονα».

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Νο-
σηλευτές, διαρκεί συνολικά 16 ώρες (8 μαθήματα των δύο 
ωρών) και η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η έναρξη των 
μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 
2019, δίνοντας έμφαση στο μήνα Νοέμβριο, καθώς έχει ορι-
στεί διεθνώς ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο 
του Πνεύμονα. 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται από τις 11 Νοεμβρίου 2019 έως 
και τις 24 Φεβρουαρίου 2020 (ημέρα Δευτέρα), στο Αμφιθέ-
ατρο «Γ. ΑΡΑΠΑΚΗΣ», της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής 
Κλινικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Ώρες μαθημάτων 14:00 μ.μ – 16:00 μ.μ. *(εκτός Δευτέρας 16 
Δεκεμβρίου 2019, 12:00 – 14:00 μ.μ.).

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμε-
τέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μορι-
οδοτούμενο από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νο-
σηλευτικής Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 
90% των μαθημάτων. Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων (25), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιό-
τητας, σύμφωνα με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής, 
μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρα-
σκευή 06/11/2019, στη Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-
3648049, ή με e-mail: grammatiaene@gmail.com. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στα 
τηλ. 210-3648044 – 210-3648048, κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr.

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

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

14:00 – 16:00 μ.μ. : «Φυσιολογία και βιολογικοί δείκτες Ca 
Πνεύμονα – Επιδημιολογία

Συμπτωματολογία – Απεικονιστικές Μέθοδοι –Διάγνωση», 
Εισηγητής: Γκιόζος Ιωάννης

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

14:00 – 16:00 μ.μ.: «Βασικές αρχές χημειοθεραπείας – Πρω-
τόκολλα χημειοθεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα», Ει-
σηγητής: Αλεβιζόπουλος Nεκτάριος

«Αντιμετώπιση της Τοξικότητας – Νοσηλευτική παρέμβαση», 
Εισηγήτρια: Ζαμπέλη Βασιλική 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 

14:00 – 16:00 μ.μ.: «Στοχευμένες θεραπείες Ca Πνεύμονα – 
Ανοσοθεραπεία Ca Πνεύμονα», Εισηγήτρια: Πράπα Παρα-
σκευή

«Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από εξειδικευμένους νοση-
λευτές στην φροντίδα του καρκίνου του πνεύμονα μετά από 
ανοσοθεραπεία- Εκπαίδευση ασθενών», Εισηγήτρια: Πράπα 
Παρασκευή 

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

12:00 – 14:00 μ.μ.:

«Πρακτική άσκηση»    1 : Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 
Ογκολογικού Γ.Π.Π. Σωτηρία, Εισηγήτρια: Πράπα Παρασκευή

                                           2: Μονάδα Κεντρικής Διάλυσης, 
Εισηγήτρια: Πράπα Παρασκευή

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

14:00 – 16:00 μ.μ.: «Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου 
του πνεύμονα – Επιπλοκές», Εισηγητής: Μπαλταγιάννης Νι-
κόλαος 

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

14:00 – 16:00 μ.μ.: «Κλινικό φροντιστήριο – Διαδραστική 
βρογχοσκόπηση», Εισηγητές: Γρηγοριάδου Ανδρομάχη, Μα-
ριδάκη Ευσταθία, Μπαλταγιάννης Νικόλαος, Παυλίδου Ευ-
φροσύνη 

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2019

14:00 – 16:00 μ.μ.: «Πρακτική άσκηση 2 : Καταγραφή Ca Πνεύ-
μονα»

• Πληθυσμιακή (ΕΑΝ)

• Νοσοκομειακή (REGISTRY Ογκολογικού)

Εισηγήτριες: Μπατίκα Πελαγία, Πράπα Παρασκευή

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

14:00 – 16:00 μ.μ.:

Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.: 3ο Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Νοσηλευτών 

στον Καρκίνο του Πνεύμονα»

O
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & 
Νήσων του Αιγαίου, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμορφωτικών 
Σεμιναρίων Μ.Ε.Θ, με στόχο την ενδυνάμωση και τη συνεχιζό-
μενη επιμόρφωση των Νοσηλευτών που εργάζονται σε Μ.Ε.Θ.

Το Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Μ.Ε.Θ, περιλαμ-
βάνει έξι (6) σεμινάρια δίωρης διάρκειας το καθένα, με τα πα-
ρακάτω θέματα:

 1. « Κλίμακες – Score βαρύτητας ασθενούς στη ΜΕΘ»

 2. « Βασικές αρχές ΗΚ Γραφήματος»

 3.  « Κατακλίσεις: Μια καθημερινή πρόκληση στη ΜΕΘ»

 4.  «Διαχείριση μικροβιαιμιών σχετιζόμενων με κεντρι-
κούς φλεβικούς & αρτηριακούς καθετήρες στη ΜΕΘ»,

 5.  «Βασικές αρχές σίτισης του βαρέως πάσχοντος στη 
ΜΕΘ»,

 6.  «Αρχές ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας 
ασθενών»

και θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», τον 
μήνα Νοέμβριο, εντός δύο ημερών:

 α)  Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα: 15.00 – 20.00 
και

 β) Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και ώρα: 08.00 – 15.00 

Το Πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων στη ΜΕΘ εί-
ναι ΔΩΡΕΑΝ, απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε νοσηλευτές 
που εργάζονται σε Μ.Ε.Θ, δικαίωμα και λόγω του περιορισμέ-
νου αριθμού συμμετεχόντων (25), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημένων με-
λών της ΕΝΕ.

Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) και μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ. Πιστοποιητικό πα-
ρακολούθησης θα χορηγηθεί στους νοσηλευτές που θα παρα-
κολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 
19/11/2019: 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 επισκε-
φτείτε 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

Σ
1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Νήσων 
του Αιγαίου: «Διεξαγωγή Προγράμματος 

Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Μ.Ε.Θ.»

«Πρόληψη, προσυμπτωματικός έλεγχος – Διακοπή καπνίσμα-
τος», Βλαχοθανάση Ευθυμία

«Κάπνισμα Νοσηλευτική Προσέγγιση», Τσιχλακίδου Αναστα-
σία

Τίτλοι Εισηγητών:

Αλεβιζόπουλος Nεκτάριος: Παθολόγος – Ογκολόγος Γ.Ν.Α. 
«O Ευαγγελισμός» 

Βλαχοθανάση Ευθυμία: Νοσηλεύτρια, MSc, Β’ Προπαιδευτι-
κή Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Γκιόζος Ιωάννης: Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογι-
κής Μονάδας Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Γρηγοριάδου Ανδρομάχη: Νοσηλεύτρια, MSc, Αναισθησιολο-
γικό τμήμα,Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Ζαμπέλη Βασιλική: Νοσηλεύτρια, , MSc(c) Μονάδα Ημερήσι-
ας Νοσηλείας Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Μαριδάκη Ευσταθία: Νοσηλεύτρια, MSc(c), Χειρουργείο 
Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Μπαλταγιάννης Νικόλαος: Θωρακοχειρουργός, PhD, Διευ-
θυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Μπατίκα Πελαγία: Νοσηλεύτρια, ΜPH, PhD, Γ.Α.Ν.Π. «Μετα-
ξά», Μέλος Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
Ε.Ν.Ε.

Παυλίδου Ευφροσύνη: Νοσηλεύτρια, Χειρουργείο, Γ.Α.Ν.Π. 
«Μεταξά»

Πράπα Παρασκευή: Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Ογκολογικής 
Μονάδας, MSc, PhD, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Μέλος Επιστημονικού Τομέα Ογκο-
λογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.

Τσιχλακίδου Αναστασία: Νοσηλεύτρια, MSc, Τ.Ε.Π. – Ε.Ι., 
Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Μέλος Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νο-
σηλευτικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών συμμετέχει στην προσπάθεια προαγωγής δράσεων, 
για την ενδυνάμωση οικογενειών μεταναστών και προσφύγων 
με βελτίωση των γονεικών δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό 
σχεδιάζεται καινοτόμο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα νο-
σηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Το πρόγραμμα 
IENE 8 είναι ένα χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
στα πλαίσια του ERASMUS PLUS και πραγματεύεται το πο-
λύπλοκο θέμα των γονεϊκών δεξιοτήτων μεταναστών και προ-
σφύγων.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατάλληλη προετοιμα-
σία νοσηλευτών, άλλων επαγγελματιών υγείας και εθελοντών 
στην παροχή βοήθειας σε γονείς μετανάστες ή πρόσφυγες, 
ώστε να μπορούν σε δύσκολες συνθήκες να αναθρέψουν, να 
εκπαιδεύσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους όσο το 
δυνατό καλύτερα. Στα παραδοτέα του προγράμματος περιλαμ-
βάνονται το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
για νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, 
που βασίζεται στο μοντέλο PTT (Επαγρύπνηση, Ευαισθησία, 
Γνώση, Επάρκεια) για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση των Νο-
σηλευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπεριλαμβάνονται σύ-
ντομες εκπαιδευτικές ενότητες για γονείς, ώστε να επιτευχθεί 
η καλύτερη υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους 
και παρέχονται νέα στοιχεία, όπως οι πολιτισμικές πτυχές της 
γονεϊκότητας και της ανάπτυξης του παιδιού μέχρι και την 
ενηλικίωση του. Το ερευνητικό πρόγραμμα παρουσιάζει τις 
κύριες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των 
προσφύγων και τους παράγοντες κινδύνου για την απώλεια 
της γονεϊκής ταυτότητας, με θεματικές ενότητες: ξεριζωμός, 
χωροχρονική αβεβαιότητα, τραύμα και κακοποίηση και γονι-
κή αδυναμία. Παράλληλα, γίνεται εμπλουτισμός της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας γνώσης (Knowledge hub – KHub), με συλ-
λογή πραγματικών ιστοριών προσφύγων και μεταναστών, που 
χρησιμεύουν πολλαπλά στην τεκμηριωμένη πρακτική για τη 
βέλτιστη φροντίδα οικογενειακής υγείας, σε θέματα γονεϊκής 
μέριμνας από επαγγελματίες υγείας σχετικά με την εμπειρία 

τους με μετανάστες και πρόσφυγες.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ενώ εταίροι είναι ερευνητές από την Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ρουμανία και Ελλάδα (ΕΚΠΑ/Τμήμα Νοσηλευτικής και Γιατροί 
του κόσμου Ελλάδας). Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 1/9/18 και 
θα διαρκέσει έως τις 31/8/20.

Η εναρκτήρια συνάντηση των ερευνητών πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2018 στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου στη Λεμεσό. Η δεύτερη 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Μάιο του 2019 
στο πανεπιστήμιο Middlesex, ενώ η επόμενη συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στο St. Augustinus στο Neuss της Γερμα-
νίας στις 4 και 5 Νοεμβρίου, 2019, H τελευταία συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ τον Ιούνιο του 2020.

Το πρόγραμμα συνολικά θα μεταφραστεί στις γλώσσες των 
εταίρων και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος. http://ienerefugeehub.eu/iene8/

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.  Αποστολάρα Παρασκευή. Λέκτορας Κοινοτικής Νοσηλευ-
τικής ΠΑΔΑ, επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Κοι-
νοτικής Νοσηλευτικής, Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2.  Βελονάκη Βενετία. Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής 
Ηθικής και Νομικής Ευθύνης. Τμήματος Νοσηλευτικής 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3.  Καλοκαιρινού Αθηνά. Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτι-
κής, Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Τμήματος Νο-
σηλευτικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθη-
νών

Email: athkal@nurs.uoa.gr ΤΗΛ: 2107461449

IENE 8 «Ενδυνάμωση των Οικογενειών Μεταναστών 
και Προσφύγων με Γονεϊκές Δεξιότητες»

T
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Α.  Νοσηλεύτρια Π.Ε. από Νοσοκομείο Θήβας προς Νοσοκομείο Ξάνθης, Καβάλας και ευρύτερες περιοχές της Β. Ελλάδας. 
Εξυπηρετεί και άτομα που ενδιαφέρονται να είναι κοντά σε Αθήνα, Λιβαδειά, Χαλκίδα.

Β.  Νοσηλευτής Τ.Ε. αμοιβαία μετάταξη από «ΑΤΤΙΚΟΝ», προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της Θεσσαλονί-
κης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972360216

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Σεπτέμβριος 2019)

Στις αρχές Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε προπαρασκευα-
στική συνάντηση στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης με τον 
Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ανάπτυξης Εθελοντισμού 
και Εθελοντικών Δράσεων, κ. Στεφανάκη Εμμανουήλ, την 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Κάζου Γιαννούλα και την Προϊ-
σταμένη Τμήματος κ. Θώμου Βασιλική, στο πλαίσιο του προ-
γραμματισμού της διεξαγωγής του Προγράμματος Πρόληψης 
Αγωγής & Προαγωγής Υγείας της Ε.Ν.Ε. για τους δημότες 
Παλλήνης, για το 2019 – 2020.

Κατόπιν ορίστηκε η έναρξη του Προγράμματος Πρόληψης, 
Αγωγής & Προαγωγής Υγείας 2019 – 2020, το οποίο θα ξεκι-
νήσει τον Νοέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2020, 
περιλαμβάνοντας ενημερωτικές ομιλίες σε επίκαιρα θέματα 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει και συγχαίρει τη Δημοτική Αρχή, 
για το υψηλό αίσθημα υγειονομικής ευθύνης απέναντι στους 
δημότες της, έχοντας απώτερο σκοπό την υιοθέτηση υγιών 
συμπεριφορών για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού σε 
ατομικό – οικογενειακό – κοινοτικό επίπεδο. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός, ότι την περασμένη χρονιά το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα είχε μεγάλη απήχηση στους Δημότες και έτυχε 

ευρείας αποδοχής, λόγω της υποδειγματικής οργανωτικής 
διαχείρισής του, από τους αρμόδιους φορείς.

Η Ε.Ν.Ε. ως Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα με τους σκοπούς της και 
τη συνεχή εθελοντική συμμετοχή των Νοσηλευτών – μελών 
της, δηλώνει τη διαθεσιμότητά της, για την οργάνωση και δι-
εξαγωγή αντίστοιχων Προγραμμάτων Υγείας προς όλους τους 
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 
στην προάσπιση της Υγείας όλων των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Πρόγραμμα Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας της Ε.Ν.Ε.
σε συνεργασία με τον Δήμο Παλλήνης 2019 - 2020

Σ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Θεσµός για το σύγχρονο νοσηλευτή

20o

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

τηλ.: 210 5244760

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

5-8
2019
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

www.pasyno2019.gr

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

ΑΦ
ΙΑ

: Α
Ν

ΑΣ
ΤΑ

ΣΙ
Α 

ΛΙ
ΑΠ

Η

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ µε 23 µονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ


