
ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ
(ΦΥΛΛΟ 141)

IOYNIOΣ
2021

14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο: 

Β’ Ανακοίνωση

«Οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών και οι Νοσηλευτές 

στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας»

«Εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση: Στάση ζωής»

Άκρως επιτυχημένη η Διαδικτυακή Ημερίδα: 
«Η Νοσηλευτική Επιστήμη από την 

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, 
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών»

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό 
στην Υγεία:

Κ. Κοτσάνη: «Ο αντίκτυπος της 
πανδημίας COVID-19 στα παιδιά που 
πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη»

Σ. Λάππας: «Η αναγκαιότητα 
ενίσχυσης των Σχολικών 
Νοσηλευτών στην  Ειδική Αγωγή και 

στη Γενική Εκπαίδευση»

Ν. Κοτσάτος, Π. 
Ραφτοπούλου, Δ. 

Σαμαρά, Θ. Καμπέρη, 
Ε. Δημητροπούλου, Δ. 
Γείτονα, Λ. Κεραμίδα, Κ. 
Κουμάντου, Α. Σωτηρίου, 
Α. Σκύλαρη: «Οι 
Νοσηλευτές Αιμοδοσίας & 
Π.Φ.Υ. για την Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή 

Αιμοδότη»



ΙΟΥΝΙΟΣ 20212

14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο: 

Β’ Ανακοίνωση

 Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε. 

Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για την 
υποβολή αιτήσεων για την είσοδο 
μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού 

Ναυτικού (Αθήνα)

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη 
τη Ε.Ν.Ε. 

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 09»

Συνέχεια στη σελ. 09»

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
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε. 
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Τζαννής Πολυκανδριώτης / 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
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα
Γεώργιος Μπαλιόζογλου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, 121 37 Περιστέρι,
Τ: 210 5718423, F: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.g

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.

B-anak-THESSALONIKIi_17x24.indd   1 07-Jul-21   3:51:14 PM



3ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο: Β’ Ανακοίνωση

B-anak-THESSALONIKIi_17x24.indd   1 07-Jul-21   3:51:14 PM

2

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ |

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ |

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ |

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |

ΤΑΜΙΑΣ |

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |

ΜΕΛΗ |

 

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νοσηλευτικής
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Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020 
(ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού», σας ενημερώνουμε ότι, η επικοινωνία και εξυπηρέτη-
ση των Νοσηλευτών τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα 
Περιφερειακά Τμήματα, συνεχίζει να πραγματοποιείται με 
ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-mail) ή με αλληλογραφία.

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: grammatiaene@
gmail.com

2o Π.Τ Μακεδονίας & Θράκης: ptene2@yahoo.gr

3o Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Ιονίων Νήσων & Πελοποννή-
σου: enne6@otenet.gr

4o Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: ene5@otenet.gr

5o Π.Τ. Κρήτης: info@enekritis.gr

Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μέσω 
e-mail.

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη, θεωρεί ότι δεν 
είναι εφικτό να εξυπηρετηθεί μέσω e-mail, μπορεί να επισκε-
φθεί το αντίστοιχο Γραφείο ΕΝΕ (Κεντρικό ή Περιφερειακό), 
με την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την είσοδό του στα 
γραφεία καθώς και με τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας της ατομικής υγιεινής και της δημόσιας υγείας.

Συστήνεται, για την αποφυγή συνωστισμού, συγχρωτισμού και 
αναμονής για εξυπηρέτηση, η επίσκεψη στα Γραφεία της ΕΝΕ, 
να προγραμματίζεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος 
στο e-mail της αντίστοιχης Γραμματείας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης

Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και Περιφερειακών 
Τμημάτων Ε.Ν.Ε.

Σ
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Κ αι φέτος, Κυρίες και Κύριοι, σε πείσμα των καιρών, πιστεύουμε 
ότι, το «14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στην όμορφη  νύφη του 

Θερμαϊκού  από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου στο «Capsis 
Ηοtel Thessaloniki», θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για μια επωφε-
λή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα δικαιώσει τις 
προσδοκίες μας.

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
θεσμός πλέον στο χώρο της Υγείας, θα είναι η κοιτίδα παρουσίασης 
των νεότερων δεδομένων ως προς το κλινικό και επιστημονικό επί-
πεδο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς και θα αποτελέσει μια μοναδική 
ευκαιρία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως προς 
τις εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Στόχος του συνεδρίου μας είναι, οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα 
των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις. 
Η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία παραγωγή της γνώσης είναι δύο στοιχεία που ο νο-
σηλευτής οφείλει να παρακολουθεί παράλληλα για να ασκήσει αποτελεσματικά τη Νοση-
λευτική επιστήμη. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή 
αυτοεκτίμηση, κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το 
νοσηλευτικό επάγγελμα. 

Αδήριτη ανάγκη λοιπόν, η ενεργή συμμετοχή όλων μας, ώστε να αναδειχθεί το εξαιρετι-
κά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο το 
οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σ’ όλους εκεί-
νους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας 
να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της. 

Φιλοδοξούμε, ότι και το 14ο συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα συμβάλλει τόσο 
στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και λύσεων των θεμάτων 
που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της. Η μεγάλη 
επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και παρότρυνση για τους 
συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους εργασίες για τη διεξαγωγή 
ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Παρόντες και οι φοιτητές της νοσηλευτικής, όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται μόνο στη δια-
δικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας 
της νέας γνώσης. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλ-
φων για τη συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα 

Καλωσόρισμα Προέδρου Ε.Ν.Ε. 
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Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτι-
κό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., βρίσκεται προ των πυλών και η πόλη 
της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να υποδεχτεί με θέρμη όλους 
τους Νοσηλευτές, τους Φοιτητές Νοσηλευτικής και τους Επαγ-
γελματίες Υγείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά κι από Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η επιστροφή του συνεδρίου έξι χρόνια μετά, 
στη «Νύμφη» του Θερμαϊκού, θα αποτελέσει εκ νέου το σημείο 
αναφοράς στα Νοσηλευτικά δρώμενα της χώρας, όπως ορίζει η 
παράδοση των ετήσιων συνεδρίων της Ε.Ν.Ε.

Οι Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξαν τη Νο-
σηλευτική Επιστήμη, εξαργυρώνοντας στο έπακρο τις κοινωνι-
κές επιταγές, παρέχοντας εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους συμπολίτες 
μας, κάτω από αντίξοες εργασιακές και έντονα ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες. Έχοντας  
στην επιστημονική φαρέτρα τους όλη την εμπειρία της πανδημικής κρίσης, αλλά και όλων 
των νεότερων εξελίξεων στη Νοσηλευτική Επιστήμη σε κλινικό και ακαδημαϊκό επίπε-
δο, θα κατακλύσουν το επιστημονικό πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & 
Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε. με ερευνητικές μελέτες, ανασκοπι-
κές εργασίες, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, μέσα από τα οποία θα μεταλαμπαδεύσουν 
και θα μοιραστούν την αποκτηθείσα γνώση, αναδεικνύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία 
και εμπνέοντας τις νέες γενιές Νοσηλευτών, ώστε η επιστήμη, την οποία όλοι υπηρετούμε 
ανιδιοτελώς και άοκνα, να εξελίσσεται συνεχώς μέσα από την καινοτομία και την εφαρμογή 
προηγμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.   

«Οι Νοσηλευτές ηγούνται και καθορίζουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης» και το 
γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί ευκρινώς στο μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Συνέδριο της χώρας. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης ανέκαθεν αποτελούσε κομβικό σημείο συνάντησης πολιτισμών, 
το ίδιο θα αποτελέσει και το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. για όλους τους Νοσηλευτές. 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Καλωσόρισμα Προέδρου Οργανωτικής  Επιτροπής Συνεδρίου
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πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθή-
ματα και παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, ενωμένοι 
και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης νοσηλευτικής επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, μέσα από μία ισχυρή επιστημονική και κοινωνική συνάθροιση, που θα 
υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι οι Νοσηλευτές, μπορούν και θέλουν το καλύτερο. Δίνουμε 
το δυναμικό παρόν το Σεπτέμβριο, συζητάμε, καταθέτουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και 
απόψεις.

Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, διεπιστημονικής, τιμητικής, διε-
θνούς και τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής, που συμμετέχουν και συνεισφέ-
ρουν για άλλη μία χρονιά στο μεγαλύτερο Συνέδριο Νοσηλευτικής της χώρας.

Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης
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Η πόλη της Θεσσαλονίκης από τις  30.09.21 έως 03.10.21, φι-
λοξενεί το 14ο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Αν και πολύ πρόσφατα 

η  Θεσσαλονίκη  δοκιμάστηκε έντονα  από   την πανδημία COVID 
- 19, μέσα από την ιστορική ικανότητα της να αναγεννάται,  προ-
ετοιμάζεται για  τις προκλήσεις  της  μετά COVID - 19 εποχής. 

Φιλική, όμορφη και διαχρονικά ελκυστική, αποτελεί την πύλη 
για μερικά από τα πιο συναρπαστικά μέρη της Βόρειας Ελλά-
δας, αλλά ταυτόχρονα και ένα αξιόλογο προορισμό από μόνη 
της. Γνωστή για τη νεανική της ενέργεια και τις καινοτόμες ιδέες 
αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τις εργασίες του 14ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου των Νοσηλευτών. Πρόκειται για ένα  συνέδριο 
ορόσημο για την επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής μέσα από  την μεταμορφω-
τική εμπειρία της πανδημίας COVID - 19. 

Σας περιμένουμε να λάβετε μέρος παρουσιάζοντας και παρακολουθώντας  τις τελευταίες 
εξελίξεις στην επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα 
μια μοναδική εμπειρία διαμονής στην όμορφη πόλη του Θερμαϊκού. 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Δρ. Χριστίνα Δημόνη 

Καλωσόρισμα Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

// Γεροντολογική Νοσηλευτική

// Δεοντολογία – Βιοηθική 

// Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία 

// Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

// Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

// Επείγουσα Νοσηλευτική

// Καρδιολογική Νοσηλευτική

// Κοινοτική Νοσηλευτική 

// Νευρολογική Νοσηλευτική

// Νεφρολογική Νοσηλευτική 

// Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα 

// Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας 

// Νοσηλευτική Αποκατάστασης 

// Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας

// Νοσηλευτική Λοιμώξεων 

// Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών 

// Νοσηλευτική ΜΕΘ - Νοσηλευτική Μητρότητας - Γυναικολογική Νοσηλευτική

// Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας 

// Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

// Ογκολογική Νοσηλευτική 

// Παθολογική Νοσηλευτική

// Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική 

// Πληροφορική της Υγείας

// Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

// Χειρουργική Νοσηλευτική
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Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρ-
ση των εργασιών.

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από 
την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απα-
ντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική 
επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των 
περιλήψεων και της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα.

Η συγγραφική ομάδα η οποία αναγράφεται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη 
για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμ-
μετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο 
όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

Στην ανασκόπηση ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην 
ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται από την 
Επιστημονική Επιτροπή).

Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), 
αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) καθώς και της 
περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδιάκριτες παραγράφους ως εξής:

• Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία • Αποτελέσματα • Συμπεράσματα                 
• Λέξεις κλειδιά (3 έως 5)

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντί-
στοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, 
Λέξεις- Κλειδιά.

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- 
κλειδιά, τον τίτλο, τα ονόματα &τους φορείς).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Προθεσμία υποβολής εργασιών:

Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας 
στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρί-
ου www.enne2021.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 
την ορθή υποβολή της περίληψης. Η περίληψη της εργασίας υποβάλλεται ως επισυναπτό-
μενο αρχείο Word.

Περιλήψεις οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας και περιλήψεις οι 
οποίες αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικώς ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσερις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέ-
ας και μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε πέντε (5) εργασίες.

Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει 
ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγρα-
φή του στο Συνέδριο (μπορείτε να βρείτε τη φόρμα δελτίου εγγραφής στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου). Σε αντίθετη περίπτωση, η εργασία θα απορρίπτεται.

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα 
αποστείλει, εντός διαστήματος πέντε ημερών, βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο αλ-
ληλογραφίας. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο 
τηλέφωνο 210 5244760.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικώς στους 
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.
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Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 
2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά.

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφο-
ποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γρα-
φή (bold) και κεντρική στοίχιση.

Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των 
συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή 
(bold) με κεντρική στοίχιση και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέ-
χεια το επώνυμο 

π.χ. Αντώνιος Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος.

Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 
αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγρα-
φέα π.χ. 

ΤΙΤΛΟΣ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»

2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέρεται.

Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπο-
γραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει π.χ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 , Νικόλαος Αναγνώστου1

Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων.

To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανι-
στεί ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνα-
κες, διαγράμματα ή εικόνες.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν 
πληροί τους παραπάνω όρους.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως 
η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία 
της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτι-
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κές ανάγκες του Συνεδρίου.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης 
των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή 
που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επι-
πλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2021.gr
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγ-
γραφείς δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές - πρακτικές και την 
ελληνική νομοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα:

• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελλη-
νικό ή ξένο επιστημονικό περιοδικό.

• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους 
συγγραφείς.

• Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύ-
νη του σχεδιασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων. Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ.

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την 
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

• ο ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο 
του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες τουεπιστημονι-
κού περιοδικού της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: "Ελληνικό Περιοδικότης Νοσηλευτι-
κής Επιστήμης" τις οποίες οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στηνιστοσελίδα: http://
journal-ene.gr/?page_id=24

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:

• Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.

• Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητα τους.

• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων 
προτάσεων.

• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.

• Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο 
συνέδριο.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και 
Επαγγελματικού¬ Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού 
για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1ο Βραβείο | Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο | Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης

3ο Βραβείο | Πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (E – Poster)

4ο Βραβείο | Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

Προϋποθέσεις

• Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό 
και σύγχρονα δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.

• Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού 
Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.gr/)

• Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Βράβευσης Εργασιών, δεν δύναται να συμμετέχουν 
σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή των Εργασιών 

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις και θα πρέπει να αποστα-
λεί έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: abstracts@enne2021.gr

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θα 
βαθμολογηθούν με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη 
σειρά τους.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την 
απονομή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων 
της βραβευμένης εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό 
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, το οποίο με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιό-
πιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή και βρίσκεται στη διαδικασία της αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονι-
κές βάσεις δεδομένων.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των 
ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατι-
θέμενου χρόνου και χώρου.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για την αποδοχή, τον 
τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους. Στο πλαίσιο διεξαγωγής 
του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού συνεδρίου με υβριδικό τρόπο 
υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης της εργασίας της είτε με φυσική παρουσία, είτε δια-
δικτυακά.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα(10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσε-
ων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.
Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Για δια ζώσης παρουσίαση:

Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: abstracts@enne2021.gr
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Για διαδικτυακή παρουσίαση

Για τη διαδικτυακή παρουσίαση, το αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20 Σεπτεμ-
βρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: abstracts@enne2021.gr. Θα σας 
αποσταλεί σύνδεσμος (link) για τη σύνδεση, στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του 
Συνεδρίου καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ανάρτηση της παρουσίασής 
σας. 

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Power Point (.ppt ή .pptx) 
για τη δημιουργία της παρουσίασής σας.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E- poster)

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν η παρουσίαση των Ε-Poster θα γίνει ηλεκτρονικώς, 
χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στον χώρο.
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τη-
ρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας 
θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Poster σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση, τα Ε-Poster θα βρίσκονται αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου στη ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής (LetsCongress)στο πεδίο e-POSTERAREA.

Χρήσιμες πληροφορίες:

• Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημι-
ουργία της παρουσίασής σας. 

• Σχετικό υπόδειγμα e- Posterθα σας αποσταλεί μέσω e-mail και θα αναρτηθεί στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

• Το αρχείο PowerPoint (.ppt ή .pptx) της παρουσίασής σας θα πρέπει να αποσταλεί έως 
και τις 13 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: 

abstracts@enne2021.gr

Παρακαλείσθε να τηρήσετε αυστηρά τους χρόνους αποστολής 
των παρουσιάσεων και των e-poster σας.
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4272/2014.

 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Οθόνη Προβολής  • Laser pointer

• Μικρόφωνα   • Χρονόμετρο

ΕΚΘΕΣΗ 

Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργα-
σιών του Συνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για 
περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibition@enne2021.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 5244760.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Είσοδος στο συνεδριακό χώρο: Σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο πέ-
ραν της θερμομέτρησης, η είσοδος με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό χώρο θα επιτρέ-
πεται στους συμμετέχοντες:

• με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού τους
• με την επίδειξη Βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγό-
νου (Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test.

 Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

 Η εγγραφή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

 Η χορήγηση ονομαστικής κονκάρδας (e-badge), το πρόγραμμα του συνεδρίου και το 
πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

 Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.
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ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη δια-
δικτυακή μετάδοση (υβριδικός τρόπος).

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Capsis Hotel.

Χρόνος: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

Εφαρμογή Συνεδρίου: Lets Congress (διαθέσιμη για downloadσε android και ios 
software)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 02 Αυγούστου 2021

Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασίας:                    
06 Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη Προθεσμίας υποβολής Κλινικών φροντιστηρίων, Στρογγυλών Τραπεζών και Διαλέ-
ξεων : 02 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: έως 30 Αυγούστου 2021

Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιουλίου 2021

Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: Έως & τη διεξαγωγή του συνεδρίου

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα 
δοθούν στα αγγλικά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα γίνεται με ηλεκτρονική 
σάρωση του e-badge. Απαραίτητη χρήση smartphone.

 Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στις συνεδριακές αίθουσες.

 Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (Ακολουθούν πληροφορίες)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Οι Σύνεδροι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο Συνέδριο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ θα 
λάβουν ενημερωτικό e-mail ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τις ακόλουθες πληροφορίες:
 link σύνδεσης & το QR για την δυνατότητα εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετά-
δοσης του Συνεδρίου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Προγράμματος και αντίστοι-
χης καταγραφής του χρόνου παρακολούθησης.
 Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής LETSCONGRESS μέσω της οποίας είναι 
δυνατή η διαμόρφωση και του προσωποποιημένου προγράμματος παρακολούθησης προς 
διευκόλυνση του κάθε σύνεδρου και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
 Επιπλέον μέσω της εφαρμογής LETSCONGRESS δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε 
σε πραγματικό χρόνο την ερώτησή σας προς τους ομιλητές, να ενημερωθείτε για το χρόνο 
παρακολούθησής σας και να αξιολογήσετε το συνέδριο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του, στο φυσικό χώρο 
διεξαγωγής, καθώς και διαδικτυακά μέσω του e - mail: info@enne2021.gr
Υπεύθυνη Γραμματείας Συνεδρίου: Τσέλιου Κατερίνα 210 52.44.760 (εσωτερικό -414)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 52.44.760 & 6932 40 01 02
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη ΕΝΕ

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

Φυσική Παρουσία 
έως 31/07                                                                        

90,00  €

130,00 €

30,00  €

Φυσική Παρουσία έως 
και τη διεξαγωγή του 

συνεδρίου

140,00 €

190,00 €

50,00 €

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κλινικών Φροντιστηρίων

» Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (WEB)

» Coffee break 

Σημαντικές πληροφορίες:

• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής με φυσική παρουσία επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
24%.
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ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ξενοδοχείο

Capsis Hotel (συνεδριακό)

Ξενοδοχείο 5* πλησίον του 
συνεδριακού

Ξενοδοχείο 3* πλησίον του 
συνεδριακού

Δίκλινο για 2 συνέδρους
(Κόστος ανά 

διανυκτέρευση)

150,00 €

150,00 €

85,00 €

Μονόκλινο
(Κόστος ανά 

διανυκτέρευση)

135,00 €

135,00 €

70,00 €

Η ημερήσια τιμή δωματίων συμπεριλαμβάνει πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και το τέλος 
διανυκτέρευσης.

Ακυρωτική Πολιτική Διαμονής

• Η κράτηση της διαμονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως και τις 20 Αυγούστου 2021.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 θα παρακρατείται το 50% 
ως έξοδα διαχείρισης.
• Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται

"Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο έργο των 
Νοσηλευτών, για την ασφαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, θα εφαρμοστούν όλες 

οι συστάσεις της ελληνικής πολιτείας σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα 
υγειονομικά  πρωτόκολλα".

Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργα-
νώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετακίνηση από και προς την Θεσσα-
λονίκη . Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο αεροπορικώς όσο 
και οδικώς μέσω λεωφορείων. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη ΕΝΕ

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση έως και τη 
διεξαγωγή του συνεδρίου

62,00 €

62,00 €

45,00 €

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση 

έως 31/07

62,00 €

62,00 €

25,00 €

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

» Διαδικτυακή παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών

Σημαντικές πληροφορίες:

• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Οι ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους 
ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοση-
λευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 
των συνέδρων (φυσική& ηλεκτρονική παρουσία).

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση πο-
σοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους το 
smartphone/tabletγια να πιστοποιείται η εγγραφή τους μέσω τουebadge,καθώς και το Πιστοποι-
ητικό Εμβολιασμού τους ή τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου 
(Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Θα υπάρχει η δυνατότητα αεροπορικής μετακίνησης για όλους τους συμμετέχοντες.
Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του  συνεδρίου στο mail : 
travel@enne2021.gr.

 ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα συνεδριακά λεωφορεία είναι ΑΘΗΝΑ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΛΑ-
ΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δη-
λώνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

» Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρομή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός επιβατών.

» Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιβατών για κάποια διαδρο-
μή, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.

Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση από κάθε πόλη, στα ξενοδοχεία διαμο-
νής και η επιστροφή.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η καταβολή εγγραφής, διαμονής, μετακίνησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρέω-
σης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τρα-
πεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

Τράπεζα Πειραιώς

Επωνυμία δικαιούχου:

PROOPSIS CONSULTING A.E.

Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350

IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2021

Τράπεζα Alpha Bank

Επωνυμία δικαιούχου:

PROOPSIS CONSULTING S.A.

Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963

IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2021

 Χρέωση πιστωτικής κάρτας
•Visa 

•MasterCard
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α. Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα): http://enne.
gr/18970

β. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσ-
σαλονίκης: http://enne.gr/18965

γ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγ-
γραμμάτων από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.

gr/18909

δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγ-
γραμμάτων από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 
Α.Ε.: http://enne.gr/18810

ε. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου μέσω 
των καταστημάτων τους από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.: http://enne.gr/19189 

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη τη Ε.Ν.Ε. 

Α

Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση 
ειδικού δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτι-
κό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα, η 
κατάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται καθημερινά. Οι αιτήσεις 
συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα και θα κατατίθενται 
στην Π.Ο.Ν., ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη ροή.

Για την αίτηση έκδοσης ατομικής κάρτας εισόδου απαιτούνται 
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν. (επισυνάπτεται).

2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του 
αιτούντος.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των 
μελών της οικογένειας.

4. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη 
Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. καθημερινά, αποκλειστικά ταχυδρο-
μικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 
2ος όροφος).

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την 
Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν κατατεθεί, προωθούνται σταδιακά 
στους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε. λόγω του μεγάλου όγκου, 
ώστε να τις παραλάβουν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να πα-
ραλάβουν τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της 
Ε.Ν.Ε., θα αποσταλούν ταχυδρομικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για την υποβολή 
αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού 

Ναυτικού (Αθήνα)

Λ
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Η εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνη-
ση (BLS) και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδι-
στή (AED), απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι σώζει ζωές. Μέσα 
από το συγκλονιστικό συμβάν κατά τη διάρκεια του αγώνα 
του Euro 2020 μεταξύ της Εθνικής Δανίας και της Εθνικής 
Φιλανδίας, στο οποίο ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Δανίας 
Christian Eriksen κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, όλος ο 
κόσμος παρακολούθησε σοκαρισμένος τις προσπάθειες των 
επαγγελματιών υγείας, για να τον κρατήσουν στη ζωή. Η ψυ-
χραιμία του αρχηγού της Εθνικής Δανίας Simon Kjaer, καθώς 

και όλης της ομάδας, άφησε αποσβολωμένους όλους τους 
φιλάθλους, παραδίδοντας μαθήματα ήθους και κοινωνικής 
παιδείας.

Η κίνηση των ποδοσφαιριστών να ορθώσουν ένα ανθρώπινο 
τείχος, «πνίγοντας» παράλληλα τα ακραία συναισθήματά τους, 
ώστε να προστατεύσουν τον συμπαίκτη τους και να μπορέσουν 
οι επαγγελματίες υγείας να εφαρμόσουν Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση ήταν καθοριστική κι ο Christian Eriksen κρα-
τήθηκε στη ζωή.

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των πολιτών στη Βασι-

«Εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση: Στάση ζωής»

Στο πλαίσιο των πρόσφατων δηλώσεων από βουλευτή του 
ελληνικού κοινοβουλίου για τη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», 
καθώς και για οποιαδήποτε Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας πανελλαδικά, υποστηρίζουμε όλους τους Νοσηλευτές 
και το έργο, το οποίο επιτελούν καθημερινά, ώστε να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν οι συμπολίτες μας υψηλού επιπέδου νο-
σηλευτικές υπηρεσίες. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί φόβητρο 
για τους Νοσηλευτές, αφού κι οι ίδιοι είναι υπέρμαχοι αυτής, 
καθώς έχουν αποκτήσει από τις προπτυχιακές σπουδές την 
κουλτούρα της αξιολόγησης, ώστε να παρέχουν τις βέλτιστες 
νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και το σύ-
νολο των Νοσηλευτών δεν υστέρησαν σε καμία δυσκολία κι 
ούτε πρόκειται να λιγοψυχήσουν, μπροστά σε οποιαδήποτε 
πρόκληση. Είμαστε γαλουχημένοι να αντιμετωπίζουμε κάθε 
είδους υγειονομικές κρίσεις και να τις εκμεταλλευόμαστε για 
να βελτιώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως κι έγινε με 
την πανδημία. Εικασίες, μεμονωμένες απόψεις και αλόγιστη 
επίρριψη ευθυνών, δε χωρούν στο έργο των Νοσηλευτών και 
σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αμαυρώσουν τη συνεχι-
ζόμενη εξέλιξή τους.

Το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και σύσσωμος ο κοι-
νωνικός ιστός θα πρέπει να προστατεύουν τους Νοσηλευτές 

και να διευκολύνουν το έργο τους, προς όφελος της Δημόσιας 
Υγείας. Οι Πολιτικές Υγείας θα πρέπει να πράξουν τα αυτονόη-
τα και να ακολουθήσουν το παράδειγμα της διαχρονικής εξέ-
λιξης των Νοσηλευτών, αλλάζοντας ολιστικά τις διαχρονικές 
παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες είναι απόρροια της τρα-
γικής υποστελέχωσης, ώστε το Ε.Σ.Υ. να ανταποκρίνεται στο 
ΕΜΕΙΣ ρεαλιστικά, ενδυναμώνοντας παράλληλα την κινητήρια 
δύναμή του, η οποία είναι οι Νοσηλευτές του.

Η Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλες τις Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπη-
ρεσιών και όλα τα μέλη της για το έργο τους και στέκεται στην 
ουσία της προσφοράς τους μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
αγνοώντας ατυχείς δηλώσεις προσωποποιημένων μισαλλοδο-
ξιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

«Οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και 
οι Νοσηλευτές στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας»

Σ
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Στις 14 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε από την Ε.Ν.Ε. σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του 
Τμήματος Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α., η Διαδικτυακή Ημερίδα με 
θέμα: «Η Νοσηλευτική Επιστήμη από την Επείγουσα Προνο-
σοκομειακή Φροντίδα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών».

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν εξειδικευ-
μένο στον Τομέα της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φρο-
ντίδας καλύπτοντας ενδελεχώς όλο το φάσμα της σε επίπεδο 
διακομιδών, εξειδικευμένων ψυχιατρικών διακομιδών, δια-
χείρισης μαζικών καταστροφών, διασύνδεσης Προνοσοκομει-
ακής Φροντίδας με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά 
και τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας κατά τη δι-

άρκεια των οξέων συμβάντων. Επίσης οι συμμετέχοντες παρα-
κολούθησαν την ιστορική αναδρομή της Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας στην Ελλάδα και της παρουσία αυτής σε παγκό-
σμιο επίπεδο μέσα από διεθνείς αποστολές. Αναπτύχθηκαν 
παράλληλα, όλες οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της Προνοσοκομειακής Φροντίδας μέσα από την ειδικότητα 
της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, αλλά και μέσω 
εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης Νοσηλευτών.

Οι ομιλητές καθήλωσαν τους συμμετέχοντες και μέσα από 
τις άκρως τεκμηριωμένες παρουσιάσεις τους, ανέδειξαν 
το συναρπαστικό και συνάμα σημαντικό έργο, το οποίο δι-
ατελούν καθημερινά, κάτω από στρεσσόγονες συνθήκες, 

Άκρως επιτυχημένη η Διαδικτυακή Ημερίδα: 
«Η Νοσηλευτική Επιστήμη από την Επείγουσα 

Προνοσοκομειακή Φροντίδα, στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών»

κή Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (BLS) και στη χρή-
ση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (AED) πρέπει να 
γίνει στάση ζωής για όλους.

Η εκπαίδευση των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες στη 
Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (BLS) και στη 
χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (AED) πρέπει 
να ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι Νοσηλευτές σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας εκ-
παιδεύουν εδώ και δεκαετίες το υγειονομικό προσωπικό, 
τους πολίτες και το μαθητικό πληθυσμό, μέσω επιστημονικών 
φορέων και τα τελευταία χρόνια μέσω προγραμμάτων αγωγής 
υγείας της Ε.Ν.Ε.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης 
και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, η Ε.Ν.Ε. έχει διεξά-
γει εθελοντικά, πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκ-
παίδευσης στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 
(BLS) και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή 
(AED), με περισσότερους από 15.000 ωφελούμενους, αθροι-
στικά, συμπεριλαμβανομένης και της Σχολικής Κοινότητας.

Η κείμενη νομοθεσία υπάρχει από το 2007 (Φ.Ε.Κ. 219/22-02-
2007 «Κανόνες οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστι-
κής Αναζωογόνησης – ΚΑΑ», η τεχνογνωσία από την Ε.Ν.Ε. 
υπάρχει, κι οι Νοσηλευτές είναι διαθέσιμοι να εκπαιδεύσουν 
τον πληθυσμό στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνη-
ση (BLS) και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδι-
στή (AED), ξεκινώντας από το μαθητικό πληθυσμό, μέχρι τους 
ενήλικες.

Στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, η Ε.Ν.Ε. 
καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς σε διάλογο για το σχε-
διασμό, την κατάρτιση και την υλοποίηση ενός Εθνικού Προ-
γράμματος Εκπαίδευσης στη Βασική Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση (BLS) και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτε-
ρικού Απινιδιστή (AED), το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, ώστε όλοι οι πολίτες να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται άμεσα σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σ
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έχοντας ως αυτοσκοπό 
την άμεση παρέμβαση 
σε κατεπείγουσες κα-
ταστάσεις υγείας και 
την ασφαλή διακομιδή 
του ασθενή στο Νοσο-
κομείο.

Οι εγγραφές των Νοσηλευτών ξεπέρασαν τις 2000 και το ενδι-
αφέρον παρέμεινε αμείωτο μέχρι το τέλος της επιστημονικής 
εκδήλωσης, το οποίο παρατάθηκε για επιπλέον 90 λεπτά. Συ-
μπερασματικά, αποτυπώθηκε ευκρινώς ότι τόσο οι Νοσηλευ-
τές, όσο κι οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας στην Προνοσο-

κομειακή Φροντίδα, αποτελούν το 
σημείο αναφοράς και καθορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του 
επείγοντος περιστατικού, από το 
σημείο επέμβασης, μέχρι την ει-
σαγωγή του στο Τμήμα Επειγό-
ντων Περιστατικών. Για το σκοπό 
αυτό η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
και επιμόρφωση, θα ενισχύσει 
ακόμη περισσότερο τις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες αλλά και τη διεπιστημονική συνεργασία, ενώ 
παράλληλα θα αποτελέσει το εφαλτήριο για πληθώρα Νοση-
λευτών να εξειδικευτούν στο πεδίο της Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλους τους 
συμμετέχοντες και παραμένει αρωγός σε μελλοντικές επιστη-
μονικές εκδηλώσεις.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης
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H διεθνής επιστημονική κοινότητα βρίσκει συνεχώς νέα 

δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τον αντίκτυπο της παν-

δημίας COVID-19 στον παιδικό σακχαρώδη διαβήτη. Πρό-

σφατες δημοσιεύσεις και εκθέσεις δείχνουν αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 σε νοσηλευόμενους 

ασθενείς με COVID-19. Τα άτομα με ορισμένες υποκείμε-

νες ιατρικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του δια-

βήτη, διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν 

από COVID-191,2. Αυτό επηρέασε τα παιδιά3 καθώς έχουν 

αναφερθεί και παιδικοί θάνατοι4. Για το λόγο αυτό, η παι-

διατρική κοινότητα έχει εκφράσει μεγάλες ανησυχίες. 

Αυτές οι ανησυχίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της συ-

χνότητας και της σοβαρότητας της διαβητικής κετοξέωσης 

(DKA)5 εν μέρει επειδή οι οικογένειες είναι απρόθυμες να 

προσέλθουνστα νοσοκομεία, ειδικά σε περιοχές όπου συ-

γκεντρώνονται αυξημένοι αριθμοί κρουσμάτων COVID-196. 

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με πολλές πτυχές του τρό-

που με τον οποίο η πανδημία επηρεάζει τα παιδιά που νο-

σούν από διαβήτη έχει αυξήσει αυτές τις ανησυχίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ιταλίας 

καθώς η Diabetes Study Group of the Italian Society for 

Pediatric Endocrinology and Diabetes7 συγκρίνει δεδομέ-

να για νέες παρουσιάσεις και ποσοστά DKA με δεδομένα 

από την αντίστοιχη περίοδο των ετών 2019 και 2020. Αυτή 

ήταν μια διαδικτυακή έρευνα όλων των ιταλικών κέντρων 

παιδιατρικού διαβήτη για τη συλλογή δεδομένων διαβή-

τη και διαβητικής κετοξέωσης (DKA) και COVID-19 σε 

ασθενείς που παρουσίαζαν διαβήτη τύπου 1 ανάμεσα στο 

διάστημα 20 Φεβρουαρίου - 14 Απριλίου 2019 και 2020.  

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε μείωση κατά 23% στα νέα περι-

στατικά διαβήτη το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Μεταξύ 

αυτών των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών που παρουσίασαν 

κατάσταση DKA, το ποσοστό με σοβαρό DKA ήταν 44,3% το 

2020 έναντι 36,1% το 2019 (P = 0,03). Δεν υπήρχαν διαφο-

ρές στις οξείες επιπλοκές. 

Πιθανολογείται δε ότι η παρατηρούμενη μείωση μπορεί να 

οφείλεται στο φόβο προσέλευσης σε εγκαταστάσεις υγει-

ονομικής περίθαλψης, υπονοώντας ότι τα παρατηρούμενα 

ποσοστά ενδέχεται να ανακάμψουν σε μια επόμενη περίο-

δο παρατήρησης. Σημειώνουν επίσης ότι οι διαφορές στην 

έκθεση σε άλλους εποχικούς ιούς που σχετίζονται με τον 

διαβήτη τύπου 1 μπορεί να έχουν επηρεάσει τα ποσοστά 

εμφάνισης της νόσου. Επιπρόσθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο 

έχει δεδομένα από πέντε περιφερειακές μονάδες εσωτε-

ρικών ασθενών του, που συλλέχθηκαν από τα τέλη Μαρ-

τίου έως τις αρχές Ιουνίου 20208. Μία από τις πέντε μο-

νάδες ανέφερε αύξηση από δύο σε δέκα περιπτώσεις και 

μια δεύτερη ανέφερε αύξηση από τέσσερις σε δέκα πε-

ριπτώσεις, ενώ οι άλλες τρεις μονάδες δεν ανέφεραν κα-

μία αλλαγή. Όπως αναφέρεται σχετικά (βλ. Rabboneetal), 

πολλά από τα νεοδιαγνωσμένα παιδιά είχαν σοβαρό DKA. 

Μελέτη του Imperial College αναφέρει διπλασιασμό των 

νεοδιαγνωσθέντων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 

1 (ΣΔ1) κατά την αιχμή της πανδημίας (Μάρτιος έως Μάιος), 

συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Η 

ανάλυση των ερευνητών τεκμηρίωσε ότι η πλειοψηφία των 

νέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη 1 είχαν ενεργό νόσο 

COVID-19 ή είχαν εκτεθεί στον ιό σε προηγούμενο χρονικό 

διάστημα. Συγκεκριμένα από 30 νεοδιαγνωσθέντα παιδιά 

με σακχαρώδη διαβήτη 1 σε νοσοκομεία του Λονδίνου, τα 

21 είχαν αντισώματα θετικά στον ιό ή είχαν νοσηλευθεί για 

COVID-19.

Αντιθέτως, στην περίπτωση της Γερμανίας, οι Tittelet al.9, 

εξέτασαν δεδομένα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων σε 

όλη τη χώρα από το μητρώο παρακολούθησης διαβήτη-

προοπτικών (DPV). Το ποσοστό του νεοεμφανιζόμενου 

παιδιατρικού διαβήτη τύπου 1 που παρατηρήθηκε σε όλη 

τη χώρα από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου 2020 

δεν διέφερε σημαντικά από τα προβλεπόμενα ποσοστά με 

βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν την τελευταία δεκαε-

Η
Κ. Κοτσάνη: «Ο αντίκτυπος της πανδημίας
COVID-19 στα παιδιά που πάσχουν από

Σακχαρώδη Διαβήτη»
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τία. Επιπλέον, για άτομα με εδραιωμένη νόσο, τα συμπτώ-

ματα ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με μειωμένη σωμα-

τική δραστηριότητα, αλλαγές στη διατροφή που οδηγούν 

σε κακή διατροφή και αύξηση βάρους και διαταραχές του 

ύπνου10-12, μπορεί να μεταβάλλουν συμπεριφορές δια-

χείρισης του διαβήτη από τους ίδιους τους ασθενείς. Επι-

πλέον, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας για την 

εξάπλωση της πανδημίας και του διαβήτη μπορεί να είναι 

πιο ευάλωτα, να εμφανίσουν οξεία και χρόνια υπεργλυκαι-

μία καθώς και επιπλέον κατάθλιψη ή άγχος13.

Συνοψίζοντας, οι παραπάνω μελέτες δεν παρέχουν πει-

στικά στοιχεία ότι η πανδημία οδηγεί πράγματι σε δραμα-

τικές βραχυπρόθεσμες ανεπιθύμητες αλλαγές στην επί-

πτωση του παιδιατρικού διαβήτη τύπου 1. Είναι σημαντικό 

να τονιστεί ότι αυτά τα άρθρα αναφέρουν μόνο δεδομένα 

από παιδιά με διαβήτη τύπου 1. Δεδομένου, ωστόσο, ότι 

η παχυσαρκία και η υπέρταση σχετίζονται έντονα με τον 

διαβήτη τύπου 2 στη νεολαία και αμφότερες έχουν συσχε-

τιστεί με πιο σοβαρές περιπτώσεις COVID-1914, τα παιδιά 

με διαβήτη τύπου 2 μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίν-

δυνο. Θα πρέπει συνεπώς να διεξαχθούν νέες έρευνες σε 

όλες τις χώρες της Ε.Ε. για παιδιά με διαβήτη τύπου 2. Η 

πανδημία και οι σχετικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή 

περιπλέκουν τις ήδη πολύπλοκες απαιτήσεις της διαχείρι-

σης της γλυκόζης στο αίμα για νέους με διαβήτη. Οι χώρες 

έχουν θεσπίσει επιθετικά μέτρα δημόσιας υγείας, εφαρ-

μόζοντας lockdown και άλλα δραματικά μέτρα στα σχο-

λεία15,16. Παρά τις αλλαγές αυτές, έχει αναφερθεί ταχεία 

και εκτεταμένη διάδοση ασθενειών σε περιβάλλοντα όπου 

τα παιδιά συσσωρεύονται με ακόμη και ασυμπτωματικά 

παιδιά που μεταδίδουν τον ιό σε άλλα παιδιά καθώς και σε 

ενήλικες 17,18.

Οι γονείς και τα παιδιά λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις 

σχετικά με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο. Αυτές 

οι αποφάσεις επηρεάζουν την ασφάλεια όχι μόνο των παι-

διών με διαβήτη αλλά και εκείνων που ζουν μαζί τους. Εί-

ναι σημαντικό να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι 

τα παιδιά με διαβήτη είναι πράγματι ασφαλή στο σχολείο 

ώστε να απολαμβάνουν την φυσική παρουσία τους σε αυτά 

και την ευεργετική επίδραση στη ψυχοσύνθεσή τους19. 

Αυτό προϋποθέτει τη λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων και την υιοθέτηση οδηγιών σχετι-

κά με την καταλληλότητα επαναλειτουργίας του εκάστο-

τε σχολείου, την κατάλληλη απόσταση των μαθητών στην 

τάξη, τη χρήση καλυμμάτων προσώπου και τις διαδικασίες 

καθαρισμού. Από τον Μάρτιο του 2020, σημειώθηκε αύ-

ξηση στις περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης διαβήτη 

που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεϊατρικής. Υπήρξαν δυ-

σκολίες στη συλλογή επαρκών δεδομένων για ασφαλείς 

εκτιμήσεις για τη διευκόλυνση των προσαρμογών στην 

ινσουλίνη. Στο πλαίσιο αυτό, η αδυναμία πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και στις σχετικές εφαρμογές, ιδίως για παιδιά 

που ζουν σε χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά περιβάλ-

λοντα καθώς και η μη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, 

εμπόδισαν την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Αποτελεί 

στοίχημα για τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας εν γένει 

να δίνουν προτεραιότητα στην τηλενοσηλεκπαίδευση ως 

μέσου καταπολέμησης ασθενειών όπως ο διαβήτης20. 

Είναι γεγονός ότι η αβεβαιότητα σχετικά με 

την πορεία αυτής της πανδημίας θα συνεχί-

σει να μας απασχολεί ως κοινωνία, ενώ η πανδημία εν-

δέχεται να αλλάξει περαιτέρω τη μορφή εμφάνισης του 

διαβήτη και της διαβητικής κετοξέωσης ως φαινομένων. 

Υπό το πρίσμα αυτό, οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να 

αναπτύξουν κοινές στρατηγικές επιμόρφωσης των γονέων 

αναφορικά με την έγκαιρη διάγνωσή τους.
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Στην Ελλάδα ο θεσμός των  Σχολικών Νοσηλευτών στα ελ-

ληνικά σχολεία  ξεκίνησε  το 1985 (Ν.1566/1985, άρθρο 35, 

παράγραφος 2) με την εισαγωγή του κλάδου των Επιμελη-

τών ως Ειδικό προσωπικό στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής και 

επιπλέον το  1999  το Ειδικό Προσωπικό μετονομάστηκε σε 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Το 2000 έγινε η αλλαγή 

του ονόματος  του κλάδου των Επιμελητών σε κλάδο με 

το  όνομα  «ΠΕ 25 Σχολικοί Νοσηλευτές» (Ν. 2817/2000, 

άρθρο 3, παράγραφος 6). Τo 2005 είχαν προσληφθεί  45 

Σχολικοί Νοσηλευτές σε Σχολεία  Ειδικής Αγωγής.  Το 

2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4186/2013 όπου έδωσε το πράσινο 

φώς στους Σχολικούς Νοσηλευτές, ώστε να μπορούν να 

προσληφθούν και σε Σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης. 

Το 2014-2015 έγιναν οι πρώτες προσλήψεις Αναπληρωτών 

Σχολικών Νοσηλευτών σε Γενικά Σχολεία όπου συνολικά 

ήταν 438.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν 480 Ειδικά Σχολεία και σ’ αυτά είναι 

εγγεγραμμένοι πάνω από 7.500 μαθητές. Οι Σχολικοί Νο-

σηλευτές οι οποίοι εργάζονται στην Ειδική Αγωγή, πραγ-

ματοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας κάθε χρόνο τα 

οποία αφορούν την υγιεινή των χεριών, την ασφαλή χρήση 

των μέσων ατομικής προστασίας, την υγιεινή διατροφή, τη 

στοματική υγιεινή, την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες. 

Παράλληλα, επιμορφώνουν και εκπαιδεύουν όλο το προ-

σωπικό του Σχολείου με αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινά-

ρια και εισηγούνται  προς τη Διεύθυνση του Σχολείου θέ-

ματα ασφαλούς λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας, όπως 

υγιεινής κοινόχρηστων χώρων, ασφάλειας εγκαταστάσεων 

κ.λπ., με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των 

εγκαταστάσεων. 

Φτάνοντας στην ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρο-

νιάς (2020 – 2021), αναδείχτηκε ευκρινέστατα ο σημαντι-

κός ρόλος των Σχολικών Νοσηλευτών, ενώ διαπιστώθηκε 

ότι παρά την ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Νοση-

λευτή και τη μεγάλη απορρόφηση στις Σχολικές μονάδες 

(περίπου 1300 Αναπληρωτές Σχολικοί Νοσηλευτές) εξακο-

λουθεί να υφίσταται μεγάλη  έλλειψη από Σχολικούς Νο-

σηλευτές με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μην υποστηρίζο-

νται και η κάλυψη των αναγκών τους να γίνεται από τους 

γονείς τους. Το γεγονός αυτό προκύπτει, καθώς οι μαθη-

τές στη Γενική Εκπαίδευση οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης 

λόγω των χρόνιων νοσημάτων έχουν αυξηθεί, ενώ ταυτό-

χρονα παρατηρείται έλλειψη στους πίνακες Σχολικών Νο-

σηλευτών. 

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτέλεσε η δια ζώσης λει-

τουργία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής, στα οποία η πα-

ρουσία του Σχολικού Νοσηλευτή παρείχε μεγαλύτερη 

ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, ώστε οι 

μαθητές να συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους.  

Η παρουσία των Σχολικών Νοσηλευτών σε όλα τα Σχολεία 

πρέπει να ενισχύεται επιπλέον κάθε σχολικό έτος, ώστε να 

καλύπτονται οι υγειονομικές ανάγκες των μαθητών επαρ-

κώς και οι Σχολικές Μονάδες να λειτουργούν με ασφά-

λεια. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές, ως επιστήμονες υγείας και 

σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο τους είναι υπεύθυνοι και 

αρμόδιοι να διαφυλάξουν την υγεία των μαθητών, αλλά και 

παράλληλα να εκπαιδεύσουν ολόκληρη τη σχολική κοι-

νότητα σε θέματα πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της 

υγείας. Το σχολικό έτος 2021 – 2022, πρέπει να γίνει η 

χρονιά ορόσημο για τους Σχολικούς Νοσηλευτές και κάθε 

Σχολική Μονάδα είτε Ειδικής, είτε Γενικής Εκπαίδευσης 

να αποκτήσει το δικό της Σχολικό Νοσηλευτή. 

Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας,  

Σχολικός Νοσηλευτής, MSc, Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο Αγρινίου «Μαρία Δημάδη»

Σ
Σ. Λάππας: «Η αναγκαιότητα ενίσχυσης των

Σχολικών Νοσηλευτών στην  Ειδική Αγωγή και
στη Γενική Εκπαίδευση»
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Δ. Σαμαρά, Γ.Ν. Νάουσας:  

«Η 14η Ιουνίου τιμά τον Άνθρωπο και υπό-
σχεται περισσότερη ενσυναίσθηση, προ-
σφορά και ευαισθησία μεταξύ των ανθρώ-
πων, καθώς και καλύτερη ποιότητα στην 
ζωή των ασθενών. Το Γ.Ν. Νάουσας τιμώντας 
την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμο-
δότη και συμπορευόμενο με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 
προσκάλεσε τους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν στον 
κατάφυτο κήπο του, ως μιας πράξη ευγνωμοσύνης και ανα-
γνώρισης της σημαντικής προσφοράς όλων των εθελοντών, οι 
οποίοι στους δύσκολους αυτούς καιρούς, στήριξαν τους συ-
νανθρώπους τους ασθενείς και το Νοσοκομείο μας. Επίσης, 

με πρωτοβουλία της Διοίκησης απονεμήθηκαν τιμητικές πλα-
κέτες στους Συλλόγους, οι οποίοι τους δύσκολους μήνες της 
πανδημίας COVID - 19, βοήθησαν το έργο της Αιμοδοσίας».

Η 14η Ιουνίου έχει πλέον καθιερωθεί παγκοσμίως ως η «Ημέ-
ρα του Εθελοντή Αιμοδότη». Ημέρα που τιμούμε τον άνθρωπο 
εκείνον, ο οποίος αφιερώνει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του, 
ώστε να συμβάλει στην αύξηση του χρόνου επιβίωσης του συ-
νανθρώπου, προσφέροντας ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά 
της ζωής, το αίμα.

Η Αιμοδοσία αποτελεί πράξη αγάπης και αλτρουισμού. Είναι 
έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, η οποία απο-
δεικνύει το μέγεθος της ανιδιοτελούς προσφοράς. Η αξία της 
εθελοντικής αιμοδοσίας είναι ανεκτίμητη, όσον αφορά την 
προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των ασθενών και ειδι-
κά εκείνων, των οποίων η επιβίωση στηρίζεται στις τακτικές 
μεταγγίσεις, με παράδειγμα τους πάσχοντες από μεσογεια-
κή αναιμία ή άλλα αιματολογικά νοσήματα. Είναι επιτακτική 
η ανάγκη ευαισθητοποίησης των ανθρώπων για την εθελο-
ντική προσφορά αίματος και κατ’ επέκταση την κάλυψη των 
αναγκών μετάγγισης. Στην πατρίδα μας, δυστυχώς, παρά τη 
σημαντική δραστηριοποίηση και αύξηση των αιμοδοτών που 
προσέρχονται εκούσια τα τελευταία χρόνια, η κάλυψη των 
ετήσιων αναγκών σε αίμα υπολογίζεται πως μόλις που υπερ-
βαίνει το 50%, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζει ή 
και ξεπερνάει το 90%.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η ελάττωση 
των αποθεμάτων στις Αιμοδοσίες υπήρξε εμφανέστερη. Απα-
ραίτητη, συνεπώς, είναι η εγρήγορση όλων των αρμόδιων φο-

ρέων για την πλήρη και διαρκή ενημέρωση του πληθυσμού 
και ιδιαίτερα των νέων ατόμων, με σκοπό την ενίσχυση του 
θεσμού του εθελοντή αιμοδότη, του οποίου η συμβολή στην 
προσφορά επαρκούς, ασφαλούς και ποιοτικού αίματος, είναι 
θεμελιώδης.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να τονίσουμε τον ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι νοσηλευτές στο χώρο της 
Αιμοδοσίας, εξασφαλίζοντας (πάντα σε αρμονική συνεργασία 
με τους υπόλοιπους κλάδους επαγγελματιών υγείας) την ποι-
οτική και ασφαλή μετάγγιση αίματος και παραγώγων, με εφό-
διο την άρτια εκπαίδευσή τους και την ενσυναίσθηση που τους 
διακρίνει στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη αποτελεί αφορμή 
αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς τον αφανή ήρωα, δί-
νοντας το έναυσμα για την αντιμετώπιση του φόβου και της 
προκατάληψης σχετικά με την Αιμοδοσία.

Ν. Κοτσάτος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Η
Οι Νοσηλευτές Αιμοδοσίας & Π.Φ.Υ. για την Παγκόσμια 

Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη
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Π. Ραφτοπούλου, Γ.Ν. Ξάνθης: 

«Ο εθελοντής αιμοδότης είναι ο πιο ευαι-
σθητοποιημένος πολίτης, ο οποίος με την 
κοινωνική ευαισθησία του και τον αλτρουι-
σμό του περιφρουρεί το πολυτιμότερο αγα-
θό, αυτή την ίδια τη ΖΩΗ».

Θ. Καμπέρη, Γ.Ν. Φλώρινας:   

«Από την ακριτική Φλώρινα το τμήμα Αιμο-
δοσίας του Νοσοκομείου μας τίμησε την πα-
γκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, διορ-
γανώνοντας έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία το 
Σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιουνίου. Η άμεση 
ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο κάλε-
σμα αυτό, δείχνει για άλλη μία φορά την κοινωνική ευαισθησία 
απέναντι στο συνάνθρωπο που δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο 
τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, λόγω της πανδημίας».

Ε. Δημητροπούλου, Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. 
Καλαμάτας:  

«Η Αιμοδοσία είναι μια αλυσίδα που συνδέει 
τον ασθενή με τη ζωή! 

Οι Νοσηλευτές που στελεχώνουν την Υπηρεσία 
Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καλαμάτας είναι ο κρίκος 
αυτής της αλυσίδας που συνδέει τον δότη με τον λήπτη! 

Με αγάπη, με αυταπάρνηση, με αίσθημα φροντίδας, με ενσυναί-
σθηση, με προσωπικό ενδιαφέρον πέραν των στενών επαγγελμα-
τικών καθηκόντων, με θυσίες, αλλά κυρίως με αστείρευτο μεράκι 
φροντίζουμε την κάθε ημέρα, την κάθε στιγμή να παρέχουμε την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα στον κάθε ένα Εθελοντή Αιμοδότη και 
στην κάθε μία Εθελόντρια Αιμοδότρια. Γιατί αυτοί είναι η ΖΩΗ! Και 
τη ζωή αξίζει να την προσέχεις σαν τα μάτια σου! 

Ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία και αστείρευτο αίσθημα για 
προσφορά σε όλους τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ! 

Σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς!

Δ. Γείτονα, Γ.Ν. Άρτας: 

«Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 
καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 14 Ιουνί-
ου διεθνώς από τον Π.Ο.Υ.. Η συγκεκριμένη 

ημέρα επιλέχθηκε από την παγκόσμια κοινότητα, αναγνωρίζο-
ντας την επιστημονική προσφορά του Γερμανού γιατρού Karl 
Landsteiner, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και είναι η 
ημερομηνία γέννησής του. Η εθελοντική προσφορά αίματος 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του εθελοντισμού.

Στόχος του εορτασμού είναι να τιμηθεί ο ανώνυμος εθελοντής αι-
μοδότης για την ανιδιοτελή προσφορά του και να μεταφερθεί το 
μήνυμα της ιδέας του εθελοντισμού. Μοναδικό κίνητρό του είναι 
η κοινωνική αλληλεγγύη, η προσφορά στον συνάνθρωπό του και 
ο αλτρουισμός. Η παρουσία του είναι ανεκτίμητο κεφάλαιο στην 
ποιότητα ζωής, ο οποίος με την ευαισθησία που τον διακρίνει πε-
ριφρουρεί την υγεία και κατ’ επέκταση την ίδια τη ζωή. 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία εί-
ναι: α) οικειοθελή προσφορά β) ανωνυμία γ) μη ανταποδοτι-
κότητα. Ο Π.Ο.Υ. και το Συμβούλιο της Ευρώπης υποδεικνύουν 
ότι το αίμα και τα παράγωγά του θα πρέπει να προέρχονται 
αποκλειστικά από τακτικούς εθελοντές δότες, μιας και θεω-
ρούνται ασφαλείς, εφόσον η προσφορά τους δεν έχει κανένα 
κίνητρο ώστε να αποκρύψουν στοιχεία του ιστορικού τους. Η 
κατευθυντήρια γραμμή του Π.Ο.Υ. είναι η κάλυψη των ανα-
γκών σε αίμα να γίνεται από 100% εθελοντικές δωρεές.

Στόχος του συστήματος υγείας στην Ελλάδα είναι να αυξηθεί 
η συλλογή μονάδων για την εξασφάλιση της επάρκειας και 
κατ΄ επέκταση της αυτάρκειας, καθώς επίσης να αυξηθούν 
οι τακτικές εθελοντικές δωρεές, ώστε να έχουμε ασφάλεια 
της μετάγγισης και διευκόλυνση στη διαχείριση των διαθέσι-
μων μονάδων. Τα σύγχρονα συστήματα υγείας στοχεύουν στην 
ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων για τη αύξηση της συχνό-
τητας της εθελοντικής αιμοδοσίας. Απαραίτητα βήματα για τον 
σχεδιασμό των δράσεων σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση, 
πληροφόρηση και εκπαίδευση στον πληθυσμό στόχο, επίσης η 
προσέλκυση και το ενδιαφέρον ενισχύεται μέσα από διαλέξεις 
και συζητήσεις σε εστιασμένες ομάδες. Οι εκστρατείες πρέπει 
να οργανώνονται σε σταθερή βάση και δίχως εφησυχασμό. 

Την 14η Ιουνίου γιορτάζουμε την αγάπη στον συνάνθρωπό 
μας, την αλληλεγγύη, τον πραγματικό αλτρουισμό, την ανιδιο-
τελή προσφορά και όλα καταλήγουν στην τιμή που απονέμου-
με στον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη. Στον άνθρωπο που αφι-
ερώνει λίγο από τον χρόνο του, προσφέρει λίγο από το αίμα 
του, σώζοντας όχι έναν αλλά τρείς συνανθρώπους μας, χωρίς 
να κοιτάζει ηλικία, φύλο, φυλή, θρησκευτικές & πολιτικές πε-
ποιθήσεις και πάνω απ΄όλα δίχως αντάλλαγμα και ανταμοιβή. 
Κύριο κριτήριο η ανθρωπιά».

Λ. Κεραμίδα, Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου: 

«Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως μέρα τι-
μής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η συμ-
μετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι 
κάτι περιστασιακό, είναι συνειδητή επιλογή, 
φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι πράξη αλ-
τρουισμού, κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς. Χρειάζεται 
ευαισθητοποίηση – ενημέρωση της κοινής γνώμης από τους 
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επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα που να εμπεριέχουν δρά-
σεις αγωγής υγείας με σκοπό την συνειδητοποίηση της μεγά-
λης σημασίας της προσφοράς αίματος καθώς και της ηθικής 
ικανοποίησης που αυτή προσφέρει. Η ενδεδειγμένη προβολή 
ενός υγιούς τρόπου ζωής στα πλαίσια του  σχολείου και η ευ-
αισθητοποίηση για εθελοντική αιμοδοσία μέσω κατάλληλων 
προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας θα προετοιμάσει 
τους αυριανούς εθελοντές αιμοδότες».

Κ. Κουμάντου, Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»:  

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ,από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας , ως η Παγκό-
σμια Ημέρα του Αιμοδότη. Την ημέρα αυτή 
τιμάται σε όλο τον κόσμο ο Ανώνυμος Εθε-
λοντής Αιμοδότης, που προσφέρει χωρίς 
κάποιο αντάλλαγμα το πολύτιμο δώρο της ζωής σε όποιον το 
έχει ανάγκη. Φέτος στην πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε 
οι εθελοντές αιμοδότες δεν σταμάτησαν να προσφέρουν το 
αίμα τους. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε  που δεν φοβή-
θηκαν και έβαλαν και αυτοί ένα λιθαράκι για να καταφέρουμε 
να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του αίματος στην πανδημία. 
Αλλά επίσης να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατό περισσότερους 
ανθρώπους να γίνουν τακτικοί αιμοδότες. Η Εθελοντική Αιμο-
δοσία είναι μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Γίνε και εσύ κρίκος της ανθρώπινης αλυσίδας. 

Α. Σωτηρίου, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»:   

«ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ!!ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΖΩ-
ΝΤΑΝΟ!!! Το φετινό σύνθημα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας με αφορμή τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδό-
τη. Το μήνυμα υπογραμμίζει την ουσιαστική 
συμβολή των Αιμοδοτών στη διατήρηση του παλμού του κό-
σμου σώζοντας ζωές και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιό-
τητα ζωής των άλλων. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η παγκόσμια 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλές αίμα 
και προϊόντων του αίματος για μετάγγιση, επίσης να  γνωστο-

ποιήσει  την σημαντική συμβολή των Εθελοντών Αιμοδοτών  
στα εθνικά συστήματα υγείας. Ο Εθελοντής Αιμοδότης είναι 
ο ασφαλής Αιμοδότης. Τα ασφαλή αίματα αποτελούν κρίσιμη 
πτυχή της δημόσιας υγείας.

Α. Σκύλαρη, Γ.Ν. Λαμίας:

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον 
Ερυθρό σταυρό ως η παγκόσμια ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη. Την ημέρα αυτή, 
τιμάται, διεθνώς, ο ανώνυμος εθελοντής 
αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προσφέροντας 
χωρίς ανταμοιβή ένα πολύτιμο αγαθό, μια μικρή ποσότητα 
από το αίμα που έχει, δαπανωντας ελάχιστο χρόνο. Φέτος το 
κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι: “Δώσε αίμα. Κράτα 
τον κόσμο ζωντανό “. Κι αυτό γιατί οι εθελοντές αιμοδότες 
δίνοντας αίμα κρατούν τον κοσμο ζωντανό, δίνουν ζωή και 
βοηθούν να χτυπούν οι καρδιές πιο δυνατά! Αυτό το μήνυμα 
είναι ταυτόχρονα και κάλεσμα να γίνουν περισσότεροι οι 
συστηματικοι εθελοντές αιμοδότες έτσι ώστε να βελτιωθεί 
η επάρκεια της Ελλάδας σε αίμα και προϊόντα αίματος. 
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι στάση ζωής και ανώτατη 
εκφραση εθελοντικής προσφοράς για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της κοινωνικής συμμετοχής 
και αλληλεγγύης. Έχοντας αυτή τη φιλοσοφία η Αιμοδοσία 
του νοσοκομείου Λαμίας και στα πλαίσια του εορτασμού της 
παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη πραγματοποίησε 
τριήμερο εθελοντικών αιμοδοσιων. Σε συνεργασία με 
το Δήμο Λαμιέων και το Γραφείο Εθελοντισμού έκαναν 
εθελοντική αιμοδοσία σε κεντρικό σημείο της πόλης το 
πρωί του Σαββάτου. Σύνθημα της εκδήλωσης αυτής ήταν: 
“Μια δική σου στιγμή....για μια ολόκληρη ζωή”. Οι πολίτες 
της Λαμίας ανταποκρίθηκαν θετικά και δεκάδες έγιναν 
νέοι εθελοντές αιμοδότες! Η αιμοδοσία είναι η πιο όμορφη 
πράξη αγάπης για το συνάνθρωπο!

α. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο Μπενάκειο – Ε.Ε.Σ.», προς το Γ.Ν. Καλαμάτας. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6976703366

β. Αμοιβαία μετάθεση από το Νοσοκομείο Παίδων «|Η Αγία 
Σοφία» προς το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ή το Κέντρο 
Υγείας Ραφήνας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6989954508

γ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Θ. «Ιππο-
κράτειο», προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 6980571382

δ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν. Ξάνθης, ζητά αμοιβαία μετάθεση 
για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Τηλέφωνο Επικοινωνί-

ας:: 6945890493

ε. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Β. 
«Ασκληπιείο», προς οποιοδήποτε νοσοκομείο της Πάτρας. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972708184

στ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., ζητεί αμοιβαία μετάθεση από Πα.Γ.Ν.Η. 
προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσ-
σαλία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936473314

ζ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕ-
ΠΑ, προς το Γ.Ν. Κατερίνης και Κέντρα Υγείας. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 6982409132

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιούνιος 2021)
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