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Ε.Ν.Ε.: 15ο Πανελλήνιο
Επιστηµονικό και
Επαγγελµατικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο,
Χανιά 2022 –
Β’ Ανακοίνωση

Κοπή Βασιλόπιτας Ε.Ν.Ε. 2022

Γενική Συνέλευση
Αντιπροσώπων Ε.Ν.Ε. 2022

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:
Παράδοση Τιµητικής Πλακέτας στη
∆.Ν.Υ. του Π.Γ.Ν. Λάρισας
Ρεαλιστικός διάλογος στη
συνάντηση µε τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη

Πρόσκληση

Καθολική αποδοχή των
αιτηµάτων της Ε.Ν.Ε. στο
Ν.4889/10-02-2022

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
– ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ»
(ΟΠΣ 5002647) (Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

(Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

για συµµετοχή σε επιδοτούµενα
προγράµµατα κατάρτισης στο
πλαίσιο της Πράξης

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία

και κλείνουν το κενό της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών στο πλαίσιο της Παγκόσµιας
Ηµέρας κατά του Καρκίνου 2022.

Α. Μανούσου:

«Η ανισότητα στην
πρόληψη και
φροντίδα του
καρκίνου
κοστίζει ακριβά σε
ανθρώπινες ζωές»

Μ. Γέραλη:

«Better survival
is achievable
#throughyourhands»

Ε. Βλαχιώτη:

«Εµείς, οι Νοσηλευτές,
µε κίνητρο την αγάπη
µας, δίνουµε την
υπόσχεση ότι θα
βρισκόµαστε πάντα
δίπλα σε όλα τα
παιδιά»
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Α

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. 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)

σελ. 03

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Μπαλιόζογλου / 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.

Β

Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης

Γ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

Δ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
POWER GRAPHICS
Αγνώστων Ηρώων 101, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 2717979
e-mail: info@powergraphics.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.

Εκπτωτικές πολιτικές για τα
μέλη της Ε.Ν.Ε.
Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προσωρινών
Αποτελεσμάτων Προκήρυξης
4Κ/2020 – Νοσηλευτικής Π.Ε.

σελ. 03

σελ. 03

Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων: Ορκωμοσία
και ανάληψη υπηρεσίας Σχολικών
Νοσηλευτών ΠΕ25
σελ. 03

Ε

Άδεια για συμμετοχή σε
υβριδικό συνέδριο

σελ. 04
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Α
Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)
Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την είσοδο
μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού
στην Αθήνα.
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:
α. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν.
β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του αιτούντος.
γ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της
οικογένειας.
δ. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της
Ε.Ν.Ε. καθημερινά, αυτοπροσώπως (κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνι-

κού ραντεβού) ή ταχυδρομικώς, (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 είχαν κατατεθεί το περασμένο έτος, παρακαλούνται τα μέλη τα οποία έχουν
ενημερωθεί τηλεφωνικά, να τις παραλάβουν κατόπιν προγραμματισμένου
τηλεφωνικού ραντεβού. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να παραλάβουν τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε., θα αποσταλούν ταχυδρομικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Β
Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε.
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 Θεσσαλονίκης:
http://enne.gr/18965

γ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων
από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.gr/18909
δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων
από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810

Γ
Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
Προκήρυξης 4Κ/2020 – Νοσηλευτικής Π.Ε.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Πέμπτη 24
Φεβρουαρίου 2022.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3OId0YQ

Δ
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Ορκωμοσία και ανάληψη
υπηρεσίας Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25
Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από
την Πέμπτη 10 έως και την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3OBmqFg
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Ε
Άδεια για συμμετοχή σε
υβριδικό συνέδριο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από
αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν
υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην
Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε
κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα,
στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα
για την υπηρεσία.
Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο
υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου,
με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες
που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου».
Με τις παραπάνω διατάξεις ο νομοθέτης καθιερώνει ρητώς την δυνατότητα ή άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας για
συμμετοχή σε συνέδριο ή λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις. Η εν λόγω άδεια
είναι ειδική και δεν χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική.
Το βασικό και συνάμα αποκλειστικό κριτήριο που τίθεται αναφορικά με την
αξιολόγηση του αιτήματος για χορήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας
είναι το συμφέρον της υπηρεσίας από την συμμετοχή του υπαλλήλου στο συγκεκριμένο συνέδριο ή άλλης μορφής επιστημονική εκδήλωση.
Πέραν του κριτηρίου τούτου ουδεμία άλλη προϋπόθεση θεσπίζει ο νομοθέτης, ιδίως εν σχέσει με την χρονική στιγμή υποβολής της σχετικής αιτήσεως.
Υπογραμμίζεται, περαιτέρω, ότι ο νομοθέτης ουδόλως διακρίνει μεταξύ
συνεδρίων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων
και συνεδρίων που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με την μέθοδο της
τηλεδιάσκεψης των συμμετεχόντων.
Εφόσον, λοιπόν, ο νομοθέτης δεν εισάγει αντίστοιχη διάκριση, βασίμως
υποστηρίζεται ότι η άδεια του άρθρου 59 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα δύναται κάλλιστα να χορηγείται και σε υπαλλήλους, προκειμένου περί
της συμμετοχής τους σε συνέδριο που οργανώνεται και εκτυλίσσεται με την
μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, άνευ φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Ε.Ν.Ε.: 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο,
Χανιά 2022 – Β’ Ανακοίνωση
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας καλωσορίζουμε στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος στη μαγευτική πόλη των Χανίων, από 12 έως 15 Μαΐου
2022, στο ξενοδοχείο Atlantica Creta Hotel, με υβριδικό τρόπο, σύμφωνα
με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Οι Νοσηλευτές προάγουν τη
διεπιστημονικότητα ως μέσο
εξέλιξης των συστημάτων υγείας»

Αναλυτικές πληροφορίες: www.enne2022.gr

15ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Οι Νοσηλευτές προάγουν τη
διεπιστηµονικότητα ως µέσο εξέλιξης
των συστηµάτων υγείας.

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Συµµετοχή µέσω υβριδικής παρουσίας, µε δυνατότητα
επιλογής ανάµεσα σε δύο τρόπους παρακολούθησης
είτε µε φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.

∆ιοργάνωση
- Γραµµατεία:

12–15
Μαΐου
2022

Ξενοδοχείο:

Β’

Ανακοίνωση
Συνεδρίου

Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
www.enne2022.gr

Με τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Νοσηλευτικής

Πρόεδρος:
Σκουτέλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Α’:
Κωτσής Απόστολος
Αντιπρόεδρος Β’:
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας:
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Αναπληρωτής Γραμματέας:
Μπελαλή Κωνσταντία
Οργανωτικός Γραμματέας:
Αβραμίδης Γεώργιος

Μέλη:
Πιστόλας Δημήτριος
Κούρτης Γεώργιος
Αρβανίτης Γεώργιος
Γιάγκου Ευτυχία
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κωστίκου Μαρία
Μαντζανάς Μιχαήλ
Ναλμπάντης Ευάγγελος

Ταμίας:
Μπίζας Λάμπρος

Με τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Νοσηλευτικής
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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας καλωσορίζω στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, που πραγματοποιείται φέτος στη
μαγευτική πόλη των Χανίων, από τις 12 ως και 15 Μαΐου 2022.
Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, ότι το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος θα αποτελέσει μια νέα μοναδική ευκαιρία για
ενημέρωση και επιμόρφωση στο χώρο της Νοσηλευτικής, με διεθνή ακτινοβολία
στον τομέα της υγείας. Η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις, γι’ αυτό
οφείλουμε να παρακολουθούμε τόσο την τεχνολογική εξέλιξη, όσο και τη
ραγδαία παραγωγή της γνώσης. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα,
νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση, κριτική και συμμετοχική διάθεση, με στόχο
την προστασία και την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στρογγυλές τράπεζες,
διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, workshops και θα παρουσιαστούν ελεύθερες
και αναρτημένες ανακοινώσεις, οπότε και οι συμμετέχοντες θα διαμορφώσουν
πληρέστερη εικόνα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, σύμφωνα με τους
στόχους του συνεδρίου. Όπως κάθε χρόνο, έντονη είναι και φέτος η παρουσία
των φοιτητών νοσηλευτικής, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία
νέας γνώσης, πέρα από το να εμπλέκονται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων.
Η ενεργή συμμετοχή όλων μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αναδειχθεί
στις πραγματικές του διαστάσεις το εξαιρετικό και υψηλής ποιότητας διδακτικό,
ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο που παράγεται από τους νοσηλευτές και
προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σε όλους όσους αγωνίζονται
μέχρι σήμερα με ανιδιοτέλεια και όραμα, για να είναι σε θέση η Ένωσή μας να
ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.
Φιλοδοξούμε, ότι και το 15ο Συνέδριό μας, θα σημειώσει την ίδια και ευχής
έργον μεγαλύτερη επιτυχία με των προηγούμενων ετών και θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην ανάδειξη όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη
Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της. Στους σκοπούς του συμπεριλαμβάνονται
το να προκαλέσει το διάλογο και να διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων,
αλλά και να τονώσει το φρόνημα των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον επιτελικό
και αναντικατάστατο ρόλο μας σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας κι αν υπηρετούμε.
Οι Νοσηλευτές της Ελλάδας δίνουμε δυναμικό παρόν, καταθέτουμε και
ανταλλάσσουμε εμπειρίες και απόψεις, και ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας
στον ορίζοντα που δημιουργεί η πρόκληση της μετά covid-19 εποχής, με σημείο
αναφοράς την κορυφαία εκδήλωση της Ένωσής μας.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε ενωμένοι και σταθερά προσηλωμένοι
στο στόχο της πολύπλευρης ανάπτυξης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, με
βήματα ουσίας.
Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, διεπιστημονικής,
τιμητικής, διεθνούς, τοπικής και συντονιστικής οργανωτικής επιτροπής, που
άοκνα συμμετέχουν και συνεισφέρουν στην επιτυχία του μεγαλύτερου Συνεδρίου
Νοσηλευτικής της χώρας.
Καλή αντάμωση στη μεγάλη συνάντηση των νοσηλευτών, φέτος, στα φιλόξενα
και αγαπημένα Χανιά.

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Μετά από προσπάθειες ετών, είμαστε εφέτος στην ιδιαίτερα ευχάριστη
θέση να σας καλωσορίσουμε στην πανέμορφη πόλη των Χανίων, όπου θα
διεξαχθεί το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος μεταξύ 12 και 15 Μαΐου του
τρέχοντος έτους.
Σε πείσμα των καιρών και εν μέσω αντίξοων συνθηκών, έχουμε αυτή τη
φορά την τιμή να μας φιλοξενεί η Κρήτη του Μινωικού πολιτισμού, ο τόπος
που ανάθρεψε το Δία, η πατρίδα του El Greco, του Βενιζέλου, του Καζαντζάκη,
του Ξυλούρη και πολλών άλλων, της λεβεντιάς και των σπουδαίων αγώνων.
Στα μαγευτικά Χανιά λοιπόν, Νοσηλευτές, φοιτητές και λοιποί επαγγελματίες
υγείας από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό θα ανταλλάξουμε
και φέτος επιστημονικά δεδομένα και κλινική εμπειρία, αναδεικνύοντας και
εμπλουτίζοντας γνώσεις και συναισθήματα.
Το στοίχημα της διοργάνωσης του φετινού Συνεδρίου της ΕΝΕ, συντίθεται
από την ανάγκη κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των
Νοσηλευτών, από την αίσθηση της ενότητας ώστε, ο καθένας μας να θεωρεί
εαυτόν ως μέλος ενός δυνατού συνόλου επαγγελματιών. Ενός συνόλου με
συγκεκριμένη και διακριτή επαγγελματική ταυτότητα και ρόλο όχι μόνο εντός
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά, και εντός του κοινωνικού συνόλου ως
εγγυητής της δημόσιας υγείας.
Ευελπιστούμε ο ιερός αυτός τόπος, προσφέροντας απλόχερα την αίσθηση
της δημιουργίας, να συμβάλει στη μετουσίωση του διαρκούς μόχθου των
νοσηλευτών (και) για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στη θεμελίωση
ενός επιπλέον εργαλείου φροντίδας. Μιας φροντίδας που αυτή τη φορά,
θα αφορά στους ίδιους τους Νοσηλευτές και την ανάγκη να μεριμνήσει
κάποιος και για αυτούς, τόσο από τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα όσο και,
κυρίως, από την πολιτεία προκειμένου να συνεχίσουν άοκνα όπως πάντα να
μεριμνούν για όλα τα υπόλοιπα.
Καλώς να ανταμώσουμε λοιπόν στα όμορφα Χανιά!
“Ό,τι επιθυμείς να το φωνάζεις δυνατά,
αγρίμι να γίνεσαι.
Δεν ταιριάζει η μετριότητα με τη λαχτάρα.”
Ν. Καζαντζάκης
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Λάμπρος Μπίζας

Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
Δημήτριος Σκουτέλης
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ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα γίνει στα όμορφα Χανιά από
τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2022.
Στις ιδιαίτερα δύσκολες μέρες που περνά η πατρίδα μας, εν μέσω μιας
πανδημίας που σαρώνει όλες τις χώρες και που δίχως άλλο επηρεάζει την
καθημερινότητα μας, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο,
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για επιστημονική συσπείρωση αλλά και ποιοτική
αναβάθμιση της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.
Το μότο μας για αυτό το συνέδριο είναι «επιρροή». Επιλέξαμε την «επιρροή»
γιατί είναι ο συνδυασμός δράσης και αποτελέσματος. Είναι η δύναμη να αλλάξεις
ή να επιδράσεις σε κάποιον ή κάτι, άμεσα ή έμμεσα. Η επιρροή πιέζει για αλλαγή.
Η επιρροή βασίζεται στην πειθώ και στην ικανότητα να επιδράς θετικά στη σκέψη
ή στις πράξεις του άλλου.
Επηρεάζουμε τη φροντίδα των ασθενών και των οικογενειών επιδεικνύοντας
συμπόνια, εκπαιδεύοντάς τους και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία
τους. Επηρεάζουμε τους συναδέλφους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τους άλλους
επιστήμονες υγείας μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας με σκοπό την κάλυψη
των μοναδικών αναγκών που απορρέουν της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον,
επηρεάζουμε τους νομοθέτες υποστηρίζοντας ενέργειες που προστατεύουν τους
νοσηλευτές, όπως επίσης επηρεάζουμε την κοινότητα διδάσκοντας πρακτικές για
την προώθηση της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.
Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν αντιμετώπισε τους νοσηλευτές με υψηλότερες
προσδοκίες. Δεν αντέχουμε άλλο αυτό το φόρτο εργασίας μόνοι μας.
Προσβλέπουμε στο μέλλον συνεχίζοντας να χτίζουμε και να ενισχύουμε την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος μέσω ανάπτυξης της ηγεσίας, της ενδυνάμωσης, της
συγκέντρωσης νέων πόρων και με το να είμαστε πάντα παρόντες στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων για να οδηγήσουμε τις αλλαγές όχι μόνο για την ισότητα αλλά
και για την ευημερία του συστήματος υγείας.
Η επιρροή μας θα ενισχύσει την αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των νοσηλευτών, όσο
και μεταξύ των άλλων επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
Καθοδηγούμαστε από τις γνώσεις μας, το πάθος μας και την ταπεινοφροσύνη,
αναγκαία συστατικά για την άσκηση επιρροής.
Η Κρήτη ανέκαθεν ασκούσε επιρροή σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μπορούσε
λοιπόν να υπάρξει καταλληλότερο μέρος για τη διενέργεια του συνεδρίου μας
από αυτό της όμορφης και λεβεντογέννας Κρήτης.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό
και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο και να συμβάλετε στην επιτυχία του με
τις γνώσεις, την εμπειρία, τον ενθουσιασμό και τις νέες ιδέες σας, με σκοπό την
ενίσχυση της επιρροής του κλάδου μας.
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Δρ. Γεώργιος Σιδηράς
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
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ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΑΛΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΟΣΧΟΒΙΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΟΛΓΑ
ΑΡΓΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΗΝΑ ΦΑΝΗ
ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΒΑΛΤΣΑΝΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΙΓΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΥΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΥΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΓΑΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΛΟΥΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΡΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑÏΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑÏΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΨΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΤΣΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΟΛΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΒΕΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ
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ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΟΛΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΗΤΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΛΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΜΠΑΦΕ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΙΤΣΙΩΡΗ ΖΩΗ
ΜΠΟΓΙΑΣΚΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΦΑΝΗ
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΕΡΟΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
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ΝΤΑΡΔΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΜΙΝΗΣ ΜΙΚΕΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΕΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΙΖΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ
ΣΕΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΓΓΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΑΝΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΕΝΙΚΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΕΛΛΗ
ΧΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΑΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΛΗ

ΚΑΡΚΑΝΤΗ ΙΑΣΙΜΗ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΤΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΑΡΤΕΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΛΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ

ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ

ΠΡΕΒΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΛΑΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΥ ΟΛΓΑ

ΛΟΥΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΕΡΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΣΤΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑΧΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ

ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΖΟΥΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΙΜΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ

ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΓΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΜΠΑΤΙΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΚΑΠΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ

ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΤΟΠΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
PAPADAKIS EVAGGELOS

ΜΕΛΗ

ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΡΟΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΚΚΟΥ ΑΓΝΗ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ

ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΒΙΑΔΗΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΜΕΛΗ

ΒΕΜΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ARGYRIOU GEORGIOS

ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

BALOGH ZOLTAN

ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΡΓΙΝΗ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ

BENTON DAVID

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

BIZAS LAMPROS

ΒΕΛΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CHRISTODOULOU CHRISTOS

ΒΙΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

EVAGGELIDOU EFTICHIA

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΒΛΟΝΤΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

FLOURIS NIKOLAOS

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΛΙΒΙΑ

ΓΙΑΤΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΑΥΡΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΖΕΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΡΟΖΑΚΗ ΖΩΗ

ΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
EVAGGELIDOU EFTICHIA
PAPASTEFANOU THEOFANO
ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ

ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΑΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΖΑ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΖΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ

ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΘΕΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΘΕΑΝΩ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΖΑΜΠΕΙΑ

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΙΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

TIMOFTE MIRCEA

ΚΑΤΣΑΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

TOUBIS GIANNOS

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΩÏΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

TRYFONOS ANTONIOS

ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

TSOLAKIDOU MAGDALINI

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

XANTHOS THEΟDOROS
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GEORGIOU PANAGIOTIS
IORDANOU STYLIANOS
KEARNS THOMAS
KOSTIKOU MARIA
KURTOVIC BILJANA
LEONTIOU IOANNIS
LOREDANA SASSO
MARIO GAZIC
PAP KATALIN
PAPANASTASIOU THEOFILOS
PARASKEVA PETROULA
PETELIS THEODOROS
PISTOLAS DIMITRIOS
PRODROMOU MARIA
RYAN ANNE-MARIE

12–15
Μαΐου
2022
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

Ε.Ν.Ε.ργειες | Επικαιρότητα

8

12–15
Μαΐου
2022

12–15
Μαΐου
2022

12–15
Μαΐου
2022

12–15
Μαΐου
2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

Επιστημονικές
Πληροφορίες

ΤΙΜΗΤΙΚH
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΛΤΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑÏΝΑ ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΛΟΥΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΥ ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ
ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΖΕΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΖΗΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΥΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΩΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ-ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΛΕΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑÏΜΑΔΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΑΧΑΤΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΜΑΜΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΟΔΙΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΠΑΡΩ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΝΤΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΕΛΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΕΛΛΗ

▶ 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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Μαΐου
20222022
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προθεσμία υποβολής εργασιών: Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2022.gr
στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή υποβολή της περίληψης. Η περίληψη
της εργασίας υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο Word.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
↪ 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 συγγραφέας 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 εγγραφή 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 αλληλογραφίας. 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 11 Απριλίου 2022.
↪ Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων (07/03/2022), δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση
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 απαντήσουν 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

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 αντίστοιχος 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).
↪ Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνωκάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά.
↪ Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε
μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
↪ Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (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 συνέχεια 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 συγγραφέα π.χ.

περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το
περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 15ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού
Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών,

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν πρέπει

για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές - πρακτικές και την ελληνική νομοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα

1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

ακόλουθα:

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
3ο Βραβείο Πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (E – Poster)

↪ Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή ξένο

4ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

επιστημονικό περιοδικό.
↪ Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

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

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

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

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

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

↪ Το 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 του επιστημονικού περιοδικού της

Υποβολή πλήρους κειμένου των Εργασιών προς Βράβευση
Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως την
Παρασκευή 20 Απριλίου 2022.

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» τις οποίες οι συγγραφείς
μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://journal-ene.gr/?page_id=24

Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

abstracts@enne2022.gr

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.

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.

Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα προταθούν προς δημοσίευση στο Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:

με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά

▶ Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.

με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

▶ 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.

που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και βρίσκεται στη διαδικασία της αποδελτίωσης σε
διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

▶ Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο.
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Υπόδειγμα Υποβολής Κλινικού Φροντιστηρίου / Ειδικού Φροντιστηρίου /
Βιωματικού Φροντιστηρίου / Σεμινάριου

υποβάλλονται έως 15/03/2022.

«Τίτλος»

Υποδείγματα Υποβολής Προτάσεων
Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τα ακόλουθα υποδείγματα. Να
αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και τα πλήρη στοιχεία τόσο των συντονιστών όσο και των ομιλητών. Οι
προτάσεις θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα
ανακοινώνονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

Υποδείγματα Υποβολής Διάλεξης
«Τίτλος Διάλεξης»
Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/ών:
➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web
(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα)
➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,
(e-mail, τηλέφωνο)
Ονοματεπώνυμο Εισηγητή:
➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web
(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα)
➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,
(e-mail, τηλέφωνο)
Διάρκεια:
Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (Δια ζώσης ή Web):
ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
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Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/ών:
➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web
(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα)
➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,
(e-mail, τηλέφωνο)
Ονοματεπώνυμο Εισηγητή/ών – Εκπαιδευτή/ών:
➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web
(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα)
➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,
(e-mail, τηλέφωνο)
Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Διάρκεια:
Πληθυσμός Στόχος:
Αριθμός Συμμετεχόντων:
Υλικοτεχνική Υποδομή:
Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (Δια ζώσης ή Web):
Αιτιολόγηση επιλογής Web παρουσίασης:
ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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Γενικές Πληροφορίες
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Τίτλος Στρογγυλής Τράπεζας»

Το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/ών:

Ελλάδος, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση

➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web

(υβριδικός τρόπος).

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα)
➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,
(e-mail, τηλέφωνο)
Ονοματεπώνυμο Εισηγητή/ών:
➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web
(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα)
➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,
(e-mail, τηλέφωνο)
Διάρκεια:
Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (Δια ζώσης ή Web):

Τόπος: Χανιά, Κρήτης
Ξενοδοχείο: Atlantica Creta Hotel

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χρόνος: 12 έως 15 Μαΐου 2022

Ονοματεπώνυμο:

Εφαρμογή Συνεδρίου: Let’s Congress

e-mail:

(διαθέσιμη για download σε android και ios software)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Σημαντικές Ημερομηνίες

Συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια και στα Workshops
•
•
•

•
•

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 12 έως 15 Μαίου 2022

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν μόνο οι
εγγεγραμμένοι σύνεδροι.
Για web συμμετοχή και παρακολούθηση μέσω live streaming δεν απαιτείται προεγγραφή με την
προϋπόθεση να επιτρέπεται η live μετάδοσή στο εκάστοτε κλινικό φροντιστήριο.
Για τη δια ζώσης συμμετοχή στα φροντιστήρια η συμμετοχή αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων
και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του συνεδρίου (Let’s Congress). Αναλυτικότερα στο πεδίο PERSONAL ->SELECT SESSION θα είναι διαθέσιμα τα κλινικά
φροντιστήρια.
Η συμμετοχή μοριοδοτείται επιπλέον από την ΕΝΕ με 3 (τρεις) μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής
εκπαίδευσης.
Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσταλούν
ηλεκτρονικά.

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 7 Μαρτίου 2022
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 11 Απριλίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Παρουσιάσεων: 29 Απριλίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασίας: 20 Απριλίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Κλινικών Φροντιστηρίων, Στρογγυλών Τραπεζών & Διαλέξεων: 15 Μαρτίου 2022
Λήξη Πρώτης περιόδου Εγγραφών: 21 Μαρτίου 2022
Λήξη Δεύτερης περιόδου Εγγραφών: Έως & τη διεξαγωγή του συνεδρίου
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Γλώσσα

Οι σύνεδροι θα λάβουν ενημερωτικό e-mail ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ του συνεδρίου με τις ακόλουθες

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

πληροφορίες:

Μοριοδότηση

↪ Το QR τους (ονομαστική κονκάρδα (e-badge)) για την δυνατότητα εισόδου στις συνεδριακές αίθουσες

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης,

και την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης τους.

σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014.

↪ Οι σύνεδροι θα πρέπει, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνεδριακούς χώρους και να συμμετέχουν
στις εργασίες του συνεδρίου σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του να φέρουν μαζί τους την ονομαστική

Οπτικοακουστικά μέσα

κονκάρδα QR (e-badge), την οποία θα παραλάβουν με e-mail αλλά και θα μπορούν να βρουν στην

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:

εφαρμογή του συνεδρίου στο πεδίο PERSONAL → SHOW MY QR.

↪ Data video projector

↪ Επιπλέον θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής να φέρουν μαζί τους το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

↪ Ηλεκτρονικό υπολογιστή

τους ή το Πιστοποιητικό Νόσησής τους και ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. Αστυνομικό Δελτίο

↪ Οθόνη Προβολής

ταυτότητας).

↪ Laser pointer
↪ Μικρόφωνα

Εφαρμογή Συνεδρίου - Let’s Congress

↪ Χρονόμετρο

Διαθέσιμη για download σε android και IOS software.

Έκθεση

Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια (δια ζώσης παρακολούθηση), η

Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του Συνεδρίου.

παρακολούθηση του προγράμματος σε πραγματικό χρόνο και η ενημέρωση σας σχετικά με τα sessions τα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες

οποία έχετε παρακολουθήσει.

πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibition@enne2022.gr ή στο τηλέφωνο: 210 5244760.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής LET’S CONGRESS δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε σε πραγματικό
χρόνο την ερώτησή σας προς τους ομιλητές, να ενημερωθείτε για το χρόνο παρακολούθησής σας, να

Φυσική παρουσία - Πληροφορίες

αξιολογήσετε το συνέδριο και να παραλάβετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης σας.

Είσοδος στο συνεδριακό χώρο: Σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο, η είσοδος με φυσική
παρουσία στο Συνεδριακό χώρο θα επιτρέπεται στους συμμετέχοντες με την επίδειξη του Πιστοποιητικού

Διαδικτυακή Παρουσία – Πληροφορίες

Εμβολιασμού τους ή του Πιστοποιητικού Νόσησής τους. Επιπλέον:

Οι Σύνεδροι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο Συνέδριο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ θα λάβουν ενημερωτικό
e-mail ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τις ακόλουθες πληροφορίες:

↪ Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

↪ link σύνδεσης για την δυνατότητα εισόδου στη ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου

↪ Η εγγραφή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Προγράμματος και αντίστοιχης καταγραφής του χρόνου

↪ Η χορήγηση ονομαστικής κονκάρδας (e-badge) και το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παρέχονται

παρακολούθησης.

ηλεκτρονικά.
↪ Δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων εντός των αιθουσών.

Γραμματεία Συνεδρίου

↪ Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα γίνεται με ηλεκτρονική σάρωση του

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκειά του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών

e-badge. Απαραίτητη χρήση smart phone.

των συνέδρων στο φυσικό χώρο διεξαγωγής, διαδικτυακά στο info@enne2022.gr και τηλεφωνικώς στο

↪ Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στις συνεδριακές αίθουσες.

6932400102.

↪ Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (Ακολουθούν πληροφορίες)
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Πληροφορίες Δικαιώματος Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνηση

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής - Διαδικτυακή παρουσία

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής - Φυσική παρουσία

Κατηγορία εγγραφής

Φυσική Παρουσία
έως 21/03/22

Φυσική Παρουσία έως και τη
διεξαγωγή του συνεδρίου

Μέλος της ENE

110,00 €

160,00 €

Μη Μέλος της ENE /
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας

150,00 €

200,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές*

40,00 €

60,00 €

Άνεργοι Νοσηλευτές*

40,00 €

60,00 €

Κατηγορία εγγραφής

12–15
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2022

Διαδικτυακή
Παρακολούθηση
έως 21/03/22

Διαδικτυακή Παρακολούθηση έως
και τη διεξαγωγή του συνεδρίου

Μέλος της ENE

62,00 €

Μη Μέλος της ENE /
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας

62,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές*

30,00 €

50,00 €

Άνεργοι Νοσηλευτές*

30,00 €

50,00 €

Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές, 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 νοσηλευτές την

* Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, στο δικαίωμα συμμετοχής δεν

αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

περιλαμβάνεται η πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής.

Στην διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνονται:
Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές, χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους

↪ Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου.

ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την

↪ Διαδικτυακή παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών.

αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
Σημαντικές πληροφορίες:
↪ Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

↪ Οι ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

↪ Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου
↪ Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κλινικών Φροντιστηρίων

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης των

↪ Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)

συνέδρων (φυσική & ηλεκτρονική παρουσία).

↪ Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (WEB)
↪ Coffee break

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού

↪ Εναρκτήρια Τελετή

60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του Πιστοποιητικού
Παρακολούθησης.

Σημαντικές πληροφορίες:
↪ Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους το smart phone/

↪ Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής με φυσική παρουσία επιβαρύνεται

tablet για να πιστοποιείται η εγγραφή τους μέσω του e badge, καθώς και το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

με ΦΠΑ 24%.

τους ή το Πιστοποιητικό Νόσησής τους.
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Πληρωμή

Κόστος Διαμονής

Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής διαμονής και μετακίνησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης
Ξενοδοχείο

Μονόκλινο
(κόστος ανά διανυκτέρευση)

Δίκλινο για 2 συνέδρους
(κόστος ανά διανυκτέρευση)

Atlantica Creta Hotel

135,00 €

150,00 €

MINOA Palace

140,00 €

150,00 €

ΚΥΔΩΝ The Heart City Hotel

130,00 €

145,00 €

Samaria Hotel

130,00 €

145,00 €

SanSal Boutique Hotel

120,00 €

130,00 €

Civitel Akali

115,00 €

130,00 €

Porto Veneziano Hotel

115,00 €

130,00 €

Arkadi Hotel

90,00 €

100,00 €

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τραπεζικό 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 ENE 2022
Τράπεζα Alpha Bank

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

Επωνυμία δικαιούχου:

Ακυρωτική Πολιτική Διαμονής

PROOPSIS CONSULTING S.A.

▶ Η κράτηση της διαμονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως και την 11 Μαρτίου

Αριθμός λογαριασμού:

2022.

151 00 2002 011963

▶ Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 11 Απριλίου 2022 θα παρακρατείται το

IBAN:

50% ως έξοδα διαχείρισης.

GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

▶ Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Μετακίνηση

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENE 2022

Για τις ανάγκες αεροπορικής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, η Γραμματεία
της διοργανώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετακίνηση από και προς τα Χανιά.
Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου στο mail:
travel@enne2022.gr
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Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Ε.Ν.Ε. 2022
Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε υβριδικά, η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε., από το αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το παρόν έδωσαν
αντιπρόσωποι απ’ όλα τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε. τόσο δια ζώσης,
όσο και διαδικτυακά σε απευθείας σύνδεση.
Όλοι οι αντιπρόσωποι ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα της Κεντρικής
Διοίκησης για το 2021 και για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το νοσηλευτικό επάγγελμα. Επιπλέον δόθηκε το βήμα σε όλους να αναπτύξουν και να
αποτυπώσουν τις απόψεις τους, μεταφέροντας παράλληλα και τις απόψεις
των μελών της Ε.Ν.Ε., σχετικά με τα δρώμενα στο νοσηλευτικό επάγγελμα,
από κάθε Υπηρεσία Υγείας της χώρας.
Κοινή διαπίστωση όλων, αποτέλεσε η ανοδική πορεία της αναγνώρισης
του έργου των νοσηλευτών από το σύνολο της κοινωνίας, αλλά κυρίως ο
ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και των
υπολοίπων εμπλεκόμενων Υπουργείων σε θέματα, τα οποία άπτονται του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υπεύθυνη στάση και
η επιμονή όλων των μελών της Ε.Ν.Ε. «ανάγκασε» το Εθνικό Σύστημα Υγείας
να αποδεχτεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο των νοσηλευτών και να μεριμνήσει
αναλόγως, ώστε να διορθωθούν οι διαχρονικές παθογένειες.
Μέσα σε κλίμα ομόνοιας και καθολικής αποδοχής, υπερψηφίστηκαν όλα τα

θέματα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει για
πολλοστή φορά τη σύμπνοια και την εμπιστοσύνη όλων των Αντιπροσώπων
των Νοσηλευτών απέναντι στην Κεντρική Διοίκηση της Ε.Ν.Ε..
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του σε
όλους τους Αντιπροσώπους για τη μαζική συμμετοχή τους, στην ετήσια Γενική Συνέλευση και δεσμεύεται για την τήρηση όλων των ψηφισμάτων, αλλά
και τη συνέχεια όλων των προσπαθειών, για την εξέλιξη του νοσηλευτικού
επαγγέλματος.
Στην προσπάθεια για την εξέλιξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος, δεν περισσεύει κανένας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι και πρέπει να θέσουμε ισχυρά θεμέλια και να διαφυλάξουμε το λειτούργημα το οποίο διακονούμε, από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ενός ακριτικού νησιού, έως τις Νοσοκομειακές Μονάδες. Το χρωστάμε σε όλους τους συναδέλφους που υπηρέτησαν και
υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το χρωστάμε στους νέους Νοσηλευτές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ρεαλιστικός διάλογος στη συνάντηση με τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη

Αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. πραγματοποίησε συνάντηση
στις 14 Φεβρουαρίου 2022, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, με τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν λεπτομερώς οι παθογένειες του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οι οποίες άπτονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και συζητήθηκαν οι ρεαλιστικοί τρόποι θεραπείας τους,
ώστε να επιμηκυνθεί η βιωσιμότητα του συστήματος και να βελτιωθεί στο έπακρο η λειτουργία του,
προς όφελος των εργαζομένων, των πολιτών και
της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
Κυρίαρχο θέμα στη συνάντηση αποτέλεσε η
εύρεση λύσης στο «Γόρδιο δεσμό» τόσο της
εξομοίωσης των πτυχιούχων Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτών, όσο και της ανακατανομής των οργανικών θέσεων Π.Ε. και Τ.Ε. στους οργανισμούς των
Υπηρεσιών Υγείας, καθώς στο άμεσο μέλλον, δεν
θα υπάρχουν πτυχιούχοι Νοσηλευτές Τ.Ε. για να
καλύψουν τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις.
Καθώς το ζήτημα επεκτείνεται και στον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα, αποτελεί μονόδρομος η ρεαλιστική αποτύπωση των πραγματικών και λειτουργικών οργανικών θέσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών του
Δημοσίου, έτσι ώστε να καταργηθούν τα δυσλει-

τουργικά κενά και να προκύψουν μέσα από ορθολογικό σχεδιασμό, οι αναδιαρθρωμένες οργανικές
θέσεις ανά υπηρεσία, είτε μέσω αντικατάστασης
των ήδη υπαρχουσών θέσεων, είτε με τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων.
Επιπλέον, συζητήθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για
τη μείωση της αναμονής στις διαδικασίες προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., διότι με τα σημερινά δεδομένα ο μέσος όρος αναμονής για την ολοκλήρωση
μιας προκήρυξης και το διορισμό Νοσηλευτών,
ανέρχεται στα δύο έτη, χρονικό διάστημα, το οποίο
είναι απαγορευτικό σε συνάρτηση με τις ανάγκες
του ανθρώπινου δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας. Ως καταλληλότερο μέτρο, προτάθηκε η ετήσια
εφαρμογή ενός αξιόπιστου χρονοδιαγράμματος,
αλλά και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ειδικού
καθεστώς προσλήψεων για τους Νοσηλευτές, στο
πλαίσιο της άμεσης ανάγκης επιτάχυνσης της εισροής τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντίστοιχο
με το σύστημα προσλήψεων των Ιατρών, μέσω
των ειδικών συμβουλίων στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε αποχώρηση
Νοσηλευτή, θα εξασφαλίζεται άμεσα και η αντικατάστασή του (1:1), ώστε να διατηρείται όσο πιο
αλώβητη η στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας.
Σε ότι αφορά το σύστημα αξιολόγησης των Νοσηλευτών κι αφού ξεκαθαρίστηκε ότι η πάγια θέση

της Ε.Ν.Ε. είναι υπέρ της αξιολόγησης, τέθηκε το
ζήτημα της αμιγούς αξιολόγησης των νοσηλευτών
από Νοσηλευτές κι όχι με τον τρόπο που πραγματοποιείται μέχρι στιγμής, καθώς δεν υφίσταται
αντικειμενική προσέγγιση ως προς την αξιολόγηση, λόγω της μη συνάφειας των επαγγελματικών
ειδικοτήτων. Στο σημείο αυτό, πραγματοποιήθηκε
αναφορά ότι το υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει
ένα νέο σύστημα αξιολογήσεων, το οποίο θα επικαλύψει όλα τα κενά του προηγούμενου συστήματος.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα
αμοιβαίας κατανόησης και δέσμευσης για συνεχή
επικοινωνία και αμφίδρομη συνεργασία για την
ομαλή αναδιάρθρωση τόσο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όσο και των εξειδικευμένων αναγκών των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης
Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Κοπή Βασιλόπιτας Ε.Ν.Ε. 2022
Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, πραγματοποίησε
στο εμβληματικό «Σαρόγλειο
Μέγαρο», μια λιτή και συμβολική
εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας, πλήρως εναρμονισμένη
με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Υπουργός
Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης, η
Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ.
Ασημίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός
Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
κ. Τάσος Γαϊτάνης, ο Βουλευτής
Β΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
όπως και στελέχη από τις Υγειονομικές Περιφέρειες.
Σύσσωμοι οι αντιπρόσωποι
της Ε.Ν.Ε. από τα Περιφερειακά
Τμήματα έδωσαν το παρόν στη
φετινή εκδήλωση, δημιουργώντας ένα ιδιαιτέρως εγκάρδιο
κλίμα για όλους τους προσκεκλημένους, επιβεβαιώνοντας για
ακόμη μια φορά το ενωτικό κλίμα,
το οποίο χαρακτηρίζει όλους τους
Νοσηλευτές: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει». Τα τυχερά φλουριά έλαχαν η
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ.
Ασημίνα Γκάγκα και η κ. Γεωργία
Λυμπεροπούλου από το Γ.Ν.Α.
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
Έχοντας ως αφετηρία την
άκρως πετυχημένη εκδήλωσή
μας, ανανεώνουμε την επόμενη
συνάντηση όλων των Νοσηλευτών, στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.,
στα Χανιά από τις 12 έως τις 15
Μαΐου 2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Ν.Ε. ευχαριστεί θερμά όλους
τους προσκεκλημένους για την τιμητική παρουσία τους. Καλή Χρονιά σε όλους!!!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης
Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Καθολική αποδοχή των
αιτημάτων της Ε.Ν.Ε.
στο Ν.4889/10-02-2022
Στις 10 Φεβρουαρίου 2022, εκδόθηκε ο Ν. 4889 « Κύρωση της από
29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από
6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες επείγουσες
διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»,
στον οποίο συμπεριλήφθηκαν στο Μέρος Β’, οι προτάσεις της Ε.Ν.Ε. προς το
Υπουργείο Υγείας, οι οποίες αφορούσαν:
α) Την ειδική μοριοδότηση όλων των συμβασιούχων νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού για τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., λόγω της
συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.
β) Την παράταση παραμονής των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον νόμιμο
χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, παραμένοντας με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες
αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη
παράταση της σύμβασής τους.
γ) Την τροποποίηση και παράταση των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού για όλες τις ενεργές κατά την 31η.3.2022 συμβάσεις, οι οποίες
παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
την 31η.12.2022.
Η Ε.Ν.Ε. με στρατηγικό σχεδιασμό και ρεαλιστικές προσεγγίσεις, απέναντι
στις διαχρονικές παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμμετέχει
ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών υγείας, έχοντας στο πλευρό της όλους
τους Νοσηλευτές και τις υγιείς δυνάμεις του υγειονομικού συστήματος.

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδος: Παράδοση Τιμητικής
Πλακέτας στη Δ.Ν.Υ. του Π.Γ.Ν.
Λάρισας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 4ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδος της ΕΝΕ, παρέδωσε διά του Προέδρου του κ. Απόστολου
Κωτσή, στη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Νοσοκομείο Αναφοράς από την αρχή της πανδημίας) κ. Κωνσταντίνα Ζησοπούλου την τιμητική πλακέτα από την Τελετή
Βράβευσης των Νοσηλευτών, «ΑΓΩΝ: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».
Η τελετή έλαβε χώρα στις 30 Δεκεμβρίου 2021 στο Νομισματικό Μουσείο
της Αθήνας, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ελλάδα 21» για τον
εορτασμό της Επετείου των 200 ετών από την απελευθερωτική Επανάσταση
του 1821.
Στο πρόσωπο της Δ.Ν.Υ., βραβεύτηκαν όλοι οι Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες για την αυταπάρνηση και το ήθος τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς με τη συμβολή τους κράτησαν και εξακολουθούν να κρατούν
«όρθιο» το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 4ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδος συγχαίρει με τη σειρά του, όλους τους Νοσηλευτές για τον
καθημερινό αγώνα τους απέναντι στην πανδημία κι όχι μόνο, όπως και τους
συντελεστές της εκδήλωσης, οι οποίοι τίμησαν με τον όμορφο αυτό τρόπο,
το άοκνο έργο όλων των Νοσηλευτών της χώρας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του
4ου Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης
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Ο Πρόεδρος
Απόστολος Κωτσής

Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Νιανιόπουλος

Πρόσκληση (Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) για συμμετοχή σε
επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ –
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» (ΟΠΣ 5002647)
(Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)
Σας ανακοινώνουμε ότι στο https://www.energo-ene.gr/ αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. 181/14-2-2022 Πρόσκληση (Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) για συμμετοχή σε
επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» (ΟΠΣ 5002647) (Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) αρχίζει στις 14/2/2022 και λήγει στις 14/3/2022.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν τακτικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος για να ενημερώνονται για τα
αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων (https://www.energo-ene.gr/)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Οι Νοσηλευτές «δίνουν»
Ρυθμό στην υγεία

και κλείνουν το κενό της φροντίδας
των ογκολογικών ασθενών

Αικατερίνη Μανούσου

«Η ανισότητα στην πρόληψη και φροντίδα του
καρκίνου κοστίζει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και ενώ βρισκόμαστε
επιτέλους σε φάση αποκλιμάκωσης μετά από δύο δύσκολα χρόνια με την
πανδημία, ελπίζουμε αυτή η νέα χρονιά να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας
νέας παγκόσμιας ενημερωτικής εκστρατείας κατά του καρκίνου.
Ευελπιστούμε πως η ανάδειξη καίριων ζητημάτων σε χρονίζοντα προβλήματα της ογκολογικής περίθαλψης, που διογκώθηκαν πολύ κατά την πανδημική περίοδο, να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα και να κινητοποιήσουν
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με απώτερο σκοπό την καθολική και ισότιμη πρόσβαση του ασθενή καθώς και την παροχή της καλύτερης δυνατής
φροντίδας του καρκίνου.
Το Φεβρουάριο του 2000, μία πολυπληθής ομάδα επιστημόνων απ΄ όλον
τον κόσμο, ύστερα από πρωτοβουλία των G. Hortobagyi και D. Khayat με την
υποστήριξη του ΠΟΥ και μεγάλων αντικαρκινικών εταιρειών, συνεδρίασε και
διαμόρφωσε ένα κείμενο θέσεων για την μάχη κατά του καρκίνου στη νέα
χιλιετία.
Ο Καταστατικός Χάρτης που διαμορφώθηκε καλύπτει τις πτυχές της ογκολογικής φροντίδας έτσι όπως οι σύγχρονες ανάγκες τις προσδιορίζουν. Περιγράφει μια παγκόσμια δέσμευση για τη βελτίωση της διευκόλυνσης και της
ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο. Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη για
πρόοδο και αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία
του καρκίνου.
Με βάση αυτού καθιερώθηκε από την UICC (Union for International Cancer
Control) η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου κάθε 4 Φλεβάρη και στοχεύει με ένα σύνθημα κάθε φορά (κάθε χρόνο) να κεντρίσει το ενδιαφέρον του
κοινού σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο με την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, κατά του καρκίνου.
Το θέμα του φετινού εορτασμού, — «Close the Care Gap» έχει σκοπό να
αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανισότητες στη φροντίδα του
καρκίνου και αυτό να αποτελέσει ένα κοινό όραμα πως μόνο όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.

«Η ανισότητα στην πρόληψη και φροντίδα του
καρκίνου κοστίζει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές».
Επίσης, το έτος 2022 αποτελεί την πρώτη χρονιά μιας τριετούς εκστρατείας που έχει σχεδιαστεί για να τονίσει τα εμπόδια που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, το στίγμα και τις διακρίσεις που εμποδίζουν
πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε δυνητικά
σωτήριες προληπτικές υπηρεσίες, προληπτικούς ελέγχους, θεραπεία και
φροντίδα.
Σκοπός είναι να δώσει έμφαση στη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος των πε-

ριστατικών καρκίνου, μπορούν να αποφευχθούν μέσω της ενημέρωσης, της
πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και να ευαισθητοποιήσει και εκπαιδεύσει. Επίσης δύναται να αποτελέσει ένα μέσο πίεσης μια ενδυναμωτική
παρότρυνση για δράση κάθε ανθρώπου, πολίτη, οργανισμού ή κυβέρνησης
σε όλο τον κόσμο.
Επιπρόσθετα τα Ηνωμένα Έθνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, τα τελευταία έτη, έχουν αναγνωρίσει την επείγουσα
ανάγκη για μια παγκόσμια δέσμευση ώστε όλοι οι ασθενείς με καρκίνο να
έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ογκολογική περίθαλψη ανεξάρτητα από την
χώρα που ζουν, το βιοτικό τους επίπεδο, το φύλο ή την εθνικότητά τους.
Ταυτόχρονα αυτό πρέπει να αποτελέσει δέσμευση για όλους τους επαγγελματίες υγείας να συνδράμουν σε δράσεις για να δοθεί προτεραιότητα σε
ζητήματα που ταλανίζουν τον Ελλαδικό χώρο σε σχέση με τον καρκίνο και
στην υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο καρκίνος σήμερα στη χώρα μας αποτελεί την
πρώτη αιτία θανάτου με ποσοστό 27% γενικά και 38% στις ηλικίες άνω των
65 ετών, αφήνοντας πίσω τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται περίπου 67.000 νέα κρούσματα καρκίνου και καταγράφονται 32.000 θάνατοι από τη νόσο.
Ο καρκίνος είναι αποδεδειγμένα νόσος της τρίτης ηλικίας και κατά συνέπεια η επίπτωσή του θα αυξηθεί λόγω της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού. Αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 65
και 74 ετών και τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα 75 χρόνια. Η ετήσια επίπτωση των κακοήθων νεοπλασμάτων αυξάνει με ταχύτατο ρυθμό σε ηλικίες
άνω των 65 ετών (52% όλων των καρκίνων στις γυναίκες και 59% στους
άνδρες), ενώ 80% των καρκίνων διαγιγνώσκεται σε άτομα άνω των 55
ετών! Το δυσοίωνο είναι ότι στην Ευρώπη, την πλέον γηράσκουσα ήπειρο,
τα κρούσματα καρκίνου αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% έως το 2035,
καθιστώντας τον, την κύρια αιτία θανάτου στην Ε.Ε.!
Οι Νοσηλευτές μπορούν να επιδείξουν ηγετική θέση στην αντιμετώπιση
των αναγκών στη φροντίδα του καρκίνου και να επηρεάσουν πολιτικές με
βάση τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες τους, την εκπαίδευση και
την έρευνα στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπου απαιτείται καινοτόμα και πολυδιάστατη προσέγγιση.
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Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», που υπηρετώ ιδρύθηκε με προτροπή καταξιωμένων και κοινωνικά ευαίσθητων επιστημόνων και φιλάνθρωπων πολιτών. Ένας από τους πρωτεργάτες ήταν ο Α. Μεταξάς που δώρισε
όλη του την περιουσία για την ανέγερσή του Νοσοκομείου κατά τα πρότυπα
της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Επίσης καθοριστικά συνέβαλαν
ο αείμνηστος μεγάλος ιατρός και ευεργέτης της ανθρωπότητας Γ. Παπανικολάου, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η Εκκλησία, ενώ συμμετείχαν και
πολλοί άλλοι ιδιώτες για την υλοποίηση της ιδέας.
Εδώ και αρκετές δεκαετίες από το 1967 προσφέρει, εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, στον τομέα των ογκολογικών παθήσεων. Σήμερα είναι μια
σύγχρονη μονάδα υγείας διατηρώντας και ενισχύοντας τον αντικαρκινικό του
χαρακτήρα.
«Εργαλεία» για την πραγματοποίηση των στόχων του, αποτελούν οι δομές
του νοσοκομείου, η πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία των στελεχών, η
υφιστάμενη και αναμφισβήτητη τεχνογνωσία, η ορθολογική διαχείριση των
πόρων, η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, με τις οποίες αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου σε μία νέα εποχή, για τους ογκολογικούς ασθενείς.
Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων έχει προσφέρει τα μέγιστα τόσο στην πρόληψη, διάγνωση καθώς και στην θεραπεία των
ασθενών. Μια τέτοια εμπειρία έχουμε να παρουσιάσουμε και στο Νοσοκομείο
Μεταξά με την χρήση της ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci. Το υπερσύγχρονο ρομποτικό χειρουργικό μηχάνημα Da Vinci είναι στην υπηρεσία των πολιτών από το Ιανουάριο του 2020. Είναι το μοναδικό σε Δημόσιο Νοσοκομείο
και βοηθά να πραγματοποιούνται πολύπλοκα ογκολογικά χειρουργεία με την
πρόκληση ελάχιστου τραύματος στον ασθενή.
Επίσης διαθέτει σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένα μηχανήματα όπως PET-CT, και το πρωτοποριακό μηχάνημα, παραγωγής ραδιοφαρμάκου σύστημα κύκλοτρο, -επιταχυντή πρωτονίων- απαραίτητο για την λειτουργία του PET-CT, και είναι το πρώτο που εγκαθίσταται σε ελληνική δομή Υγείας.
Πρόσφατα το Νοσοκομείο προμηθεύτηκε σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας Μαστού (ΜΑΜΟΤΟΝΕ), & σύμφωνα με το σχεδιασμό, για το 2022 προγραμματίζεται εντός του πρώτου εξαμήνου, να γίνει η εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου ενώ επίσης γίνονται προσπάθειες για την προμήθεια ακόμη
ενός νέου γραμμικού επιταχυντή, μηχανήματα απαραίτητα και πάρα πολύ σημαντικά στην λειτουργία ενός Ογκολογικού Νοσοκομείου.
Ακόμη, διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας διασυνδεδεμένη με το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής του Νοσοκομείου όπου
εκτελούνται εξειδικευμένες εξετάσεις, με στόχο την εξατομίκευση και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της στοχεύουσας θεραπευτικής αγωγής.
Επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους κατοίκους των Νησιωτικών Περιοχών της χώρας με τη βοήθεια σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καλύπτοντας τέσσερις βασικούς άξονες
υπηρεσιών: α) Τηλεδιάγνωση & Τηλεσυμβουλευτική, β)Τηλεκπαίδευση του
Ιατρο-Νοσηλευτικού Προσωπικού, γ) Τηλεϊατρική για την αντιμετώπιση σε
πρώτο βαθμό επειγόντων περιστατικών, δ)Τηλεψυχιατρική. Σκοπός της τηλεϊατρικής είναι η παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών
πληροφοριών στις υγειονομικές μονάδες που υποστηρίζονται από το δίκτυο,
καθώς επίσης και η υποστήριξη προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής, Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης υγειονομικών στελεχών.
Το Νοσοκομείο μας ξεκίνησε την λειτουργία του σταθμού Τηλεϊατρικής το
2015. Έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 620 μαθήματα και έχουν παρακολουθήσει πάνω από 2000 συμμετέχοντες από τις υγειονομικές δομές όλων
των νησιωτικών περιοχών. Το ενδιαφέρον ήταν έκδηλο από τους συμμετέχοντες και οι διάφορες ειδικότητες του Νοσοκομείου έχουν ανταποκριθεί,
στην έκδοση συστάσεων- οδηγιών προσυπτωματικού- προληπτικού ελέγχου,
οδηγιών γενετικής συμβουλευτικής σε διαφόρους τύπους καρκίνου π.χ. μαστού, γαστρεντερολογικού κ.α.
Με την Τηλεϊατρική κατορθώθηκε η άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών, καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες
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υπηρεσίες υγείας με την διεπιστημονική αντιμετώπιση των ογκολογικών
ασθενών.
Επίσης το Νοσοκομείο, τιμήθηκε με ασημένιο βραβείο στα Healthcare
Business Awards 2020 για το σημαντικό έργο που επιτελείται στον τομέα
της Τηλεϊατρικής, διακρίθηκε με Χρυσό βραβείο για τη χρήση ρομποτικής
χειρουργικής, τεχνολογίας 4ης γενιάς, (Da Vinci) όπως επίσης και με Ασημένιο βραβείο για την Ποιότητα Υπηρεσιών για την «Χρήση των Εργαλείων
Ποιότητας στην Πιστοποίηση της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Στον ίδιο
διαγωνισμό, το 2019 τιμήθηκε με Χρυσό βραβείο, το τμήμα της Κατ’ Οίκον
Νοσηλείας. Για όλες αυτές τις σημαντικές διακρίσεις συναγωνίστηκε μεταξύ
κορυφαίων δημόσιων και ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πολλά τμήματα του Νοσοκομείου έχουν
πιστοποιηθεί με το πρότυπο σύστημα ISO 9001:2015, όπως η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, η Κατ΄Οίκον Νοσηλεία (από το 2013 υπάρχει εφαρμογή
Ηλεκτρονικού Φακέλου), το Ακτινοδιαγνωστικό καθώς και πρόσφατα πιστοποιήθηκε το τμήμα Αιμοδοσίας. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η πιστοποίηση με
ISO και σε άλλα κλινικά τμήματα του Νοσοκομείου όπως το Χειρουργικό, Παθολογικό-Ογκολογικό, Αιματολογικό, Ενδοσκοπικό και Αναισθησιολογικό, η
ολοκλήρωση των διαδικασιών αναμένεται μέσα στο 2022.
Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, διεκπεραιώνει την αποστολή του με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και επιτελώντας
σημαντικό έργο επί σειρά ετών. Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες για την ιατροτεχνολογική αναβάθμισή του, όμως το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τον καθημερινό αγώνα που
δίνετε στο δύσκολο έργο της μάχης κατά του καρκίνου. Σεβόμενοι τις αρχές
της ογκολογικής φροντίδας, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την καινοτομία, την πρωτοπορία, τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού,
έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον πάσχοντα συνάνθρωπό
μας!
Από την μεριά τους, οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ παραμένουν προσηλωμένοι στο έργο
τους με ενσυναίσθηση, αλτρουισμό και πασχίζουν αδιάκοπα με όλες τους τις
δυνάμεις ώστε να εξαλείψουν τυχόν ανισότητες και διακρίσεις ανεξαρτήτως
φύλου, ηλικίας, καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης. Είναι αυτοί που παρέχουν τα μέγιστα στον συνάνθρωπό τους, καταθέτουν νυχθημερόν την ψυχή
τους, υπηρετούν με ομοψυχία, και ανιδιοτέλεια έχοντας ως μοναδικό στόχο
την συμμετοχή τους στο «πολύτιμο» αγαθό, το οποίο ονομάζουμε ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ και πάντα προσφέρουν απλόχερα και ισότιμα σε όλους.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου μας δίνει την ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας σε όλους
τους συνανθρώπους μας που δίνουν τη μάχη για να κερδίσουν πίσω τη ζωή
τους, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, που έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους να περάσουν σε νέες πρωτοβουλίες, με επίκεντρο την προσφορά
νέων όπλων στον πόλεμο για την εξάλειψή του. Επίσης εξακολουθεί να είναι
ζητούμενο στην χώρα μας, η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας, για να
μπορούν όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, της κοινωνικής και
οικονομικής κατάστασης, ή των πεποιθήσεων τους, να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης σε έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση καθώς και θεραπεία, σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Επιπλέον η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω
από τον καρκίνο και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου και πρόληψης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την ριζική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Αικατερίνη Σ. Μανούσου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
MSc, Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
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Μαρία Γέραλη

«Better survival is achievable
#throughyourhands»
Με ορόσημο την 15η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου της
Παιδικής Ηλικίας (International Childhood Cancer Day - ICCD), ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας (Childhood
Cancer International - CCI) και η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας
(International Society of Pediatric Oncology - SIOP), παρουσίασαν πέρυσι
από κοινού την τριετή εκστρατεία «Το Δέντρο της Ζωής».
Το κύριο μήνυμα για τη φετινή χρονιά είναι η φωνή των παιδιών:

«Better survival is achievable #throughyourhands»

Έμφαση δίδεται στο να αποδοθεί φόρος τιμής στην ομάδα υγειονομικής
περίθαλψης και στον θετικό αντίκτυπο που έχει στη ζωή των παιδιών και των
εφήβων με καρκίνο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το μήνυμα ελπίδας για την
άμεση ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσης για παιδιά και εφήβους που
νοσούν από καρκίνο παγκοσμίως.
Η 15η Φεβρουαρίου αποτελεί μέρα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
εγρήγορσης και μη εφησυχασμού για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Το
μήνυμα είναι ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση στη θεραπεία για όλα τα παιδιά με καρκίνο στον κόσμο. Αφιερώνεται στους επαγγελματίες υγείας που
μάχονται για τα παιδιά με καρκίνο και στη συνεχιζόμενη έρευνα που έχει οδηγήσει σε καινοτόμες θεραπείες και στην εφαρμογή της ιατρικής της ακριβείας. Αφιερώνεται στους Συλλόγους εθελοντών γονιών και φίλων παιδιών με
νεοπλασία, που βρίσκονται κοντά μας και συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν σε
πολλές περιπτώσεις την κρατική φροντίδα και μέριμνα σε οτιδήποτε αφορά
τις πολύπλευρες ανάγκες αντιμετώπισης των ασθενών μας. Η σημερινή μέρα
αποτελεί επίσης ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για
την εθελοντική προσφορά παραγώγων αίματος αλλά και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και ομφαλοπλακουντιακού αίματος.
Πρωταρχικά όμως η σημερινή μέρα αφιερώνεται στα παιδιά που μάχονται
καθημερινά και στις οικογένειές τους. Από αυτούς αντλείται η δύναμη για τη
συνέχιση του αγώνα όλων μας. Κανείς δε ξεχνάει τους μικρούς ήρωες, τους
μικρούς αγγέλους, τα αστέρια στον ουρανό που δεν τα κατάφεραν. Μας καθοδηγούν με ορμή, πείσμα και αισιοδοξία στον μοναδικό στόχο που αποτελεί
η ίαση για όλα τα παιδιά με καρκίνο.
Το 80% των καρκίνων που διαγιγνώσκονται σε παιδιά και εφήβους, εμφανίζουν διασπορά σε διάφορα μέρη του σώματος σε σχέση με το 20%
εκείνων που εμφανίζονται σε ενηλίκους, ενώ περίπου 30% των παιδιών
που νοσούν από καρκίνο εμφανίζουν αρκετές μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ξεκινώντας λοιπόν από τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του καρκίνου που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και εκείνου που εμφανίζεται στους
ενηλίκους, επιχειρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί έμφαση στην
ανάγκη δημιουργίας οργανωμένων δομών αντιμετώπισης της νόσου και διαχρονικής υποστήριξης και παρακολούθησης κατά την ενήλικη ζωή τους. Έτσι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει στο νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον
Καρκίνο τη θέσπιση της νέας «Έξυπνης κάρτας επιβίωσης από τον καρκίνο»,
με την οποία θα επιχειρηθεί να:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες των παιδιών που έχουν νοσήσει από καρκίνο στην πορεία της ενήλικης ζωής τους.
Εξασφαλιστεί η μακρόχρονη παρακολούθησή τους.
Υπάρξει εστίαση στην πιθανή τοξικότητα των θεραπειών.
Υποστηριχθεί η αποκατάσταση και η ψυχολογική υποστήριξη.
Διασφαλιστεί η συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Να αντληθούν δεδομένα που θα συνδράμουν την έρευνα και τη βελτίωση της περίθαλψης, με τη συνεργασία των φροντιστών και της οικογένειας.

Επιπλέον αυτών το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τον Καρκίνο
εισάγει μια νέα ενότητα, ειδικά προσαρμοσμένη στις παιδιατρικές κακοήθειες
η οποία θα αποτελέσει ένα μοναδικό εργαλείο που θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την περαιτέρω έρευνα. Ακόμη προχωρώντας σε αναθεώρηση
του κανονιστικού πλαισίου για τα ορφανά και παιδιατρικά φάρμακα, στοχεύει βελτιώσει τις συνθήκες για τη μελέτη και την έγκριση νέων θεραπειών
που θα προορίζονται για παιδιά με καρκίνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει
μέσα στο τρέχον έτος να δημιουργήσει ένα νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νεαρών
Επιβιωσάντων από τον Καρκίνο, κάτω από το οποίο θα τεθούν όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν ξεκινήσει, προκειμένου να υπάρξει διασύνδεση των μικρών ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους. Στόχος του δικτύου θα είναι η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας παρακολούθησης
και υποστήριξης στην ενήλικη ζωή τους, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο και η συμμετοχή τους ως εκπροσώπων των μικρών ασθενών σε κάθε
χώρα. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την ενίσχυση και υποστήριξη των μικρών ασθενών μέσα από την πρωτοβουλία «Καρκίνος στην
παιδική εφηβική και νεαρή ηλικία: Περισσότερη & καλύτερη θεραπεία» που
θα υποστηριχθεί από το πρόγραμμα Horizon Europe «Αποστολή Καρκίνος».
Οι επιβιώσαντες (survivors) και η σωστή παρακολούθηση των απώτερων
επιπλοκών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όσων νοσηλευτών ασχολούνται
με την Παιδιατρική Αιματολογία Ογκολογία. Η μετάβαση στις ειδικότητες ενηλίκων (transition) με όλες τις πληροφορίες των θεραπειών που έχουν λάβει
(survivor passport) αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των λειτουργών
στον χώρο. Η ποιότητα ζωής (quality of life) στην ενήλικη ζωή αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Προοπτική και στόχος για τα παιδιά που νόσησαν με καρκίνο
είναι να χαρούν την ενήλικη ζωή υγιείς σωματικά και ψυχικά με το εφόδιο της
ωριμότητας που τους χάρισε η περαστική περιπέτεια υγείας.
Γίνεται αντιληπτό ότι η μάχη κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας έχει
ευαισθητοποιήσει την πολιτική και υγειονομική κοινότητα τόσο σε διεθνές
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καθημερινή μάχη των νοσηλευτών της χώρας μας σε όλα τα Παιδιατρικά Αιματολογικά - Ογκολογικά Τμήματα εντάσσεται σ’ αυτό το ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και αποτελεί την πιο ουσιαστική
πράξη φροντίδας προς τον τελικό αποδέκτη που είναι το παιδί με καρκίνο και
η οικογένειά του.
Χρήσιμες διευθύνσεις:
https://www.childhoodcancerinternational.org/
https://siop-online.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342

Δρ. Μαρία Γέραλη
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc,
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»
Εμμανουήλ Ρομπάνος
Νοσηλευτής, MSc, Ογκολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»
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Ευφροσύνη Βλαχιώτη

«Εμείς, οι Νοσηλευτές, με κίνητρο την αγάπη μας,
δίνουμε την υπόσχεση ότι θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα
σε όλα τα παιδιά»
Τα τελευταία χρόνια, η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης
Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (International Confederation of Childhood
Cancer Parent – ICCCPO). Η ICCCPO εκπροσωπεί 800 οργανώσεις γονέων
σε 150 χώρες του κόσμου και ως στόχο έχει την ενημέρωση της διεθνούς
κοινής γνώμης σχετικά με τις παιδικές νεοπλασίες και την ευαισθητοποίηση
του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών τα οποία νοσούν από καρκίνο σε όλον τον πλανήτη.
Ο παιδικός καρκίνος χαρακτηρίζεται ως η πρώτη αιτία θανάτου στα παιδιά,
μετά τα ατυχήματα. Κάθε χρόνο, πάνω από 400.000 παιδιά και έφηβοι κάτω
των είκοσι ετών διαγιγνώσκονται με καρκίνο παγκοσμίως. Το 2020, στην
Ευρώπη, διαγνώστηκαν με καρκίνο 15.500 παιδιά και έφηβοι, ενώ 2.000
μικροί ασθενείς έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, 300 έως 350 παιδιά
και έφηβοι διαγιγνώσκονται με καρκίνο ετησίως. Το ποσοστό της επιβίωσης
εξαρτάται από την χώρα από την οποία προέρχονται τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, 80% επιβίωση επιτυγχάνεται σε χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ
μόλις 20% σε χώρες χαμηλού ή μέσου εισοδήματος.
Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να απαλειφθεί κάθε είδους πόνος και οδύνη των παιδιών που μάχονται με τον καρκίνο και να επιτευχθεί τουλάχιστον το ποσοστό του 60% επιβίωσης για όλα τα παιδιά του
πλανήτη μέχρι το 2030.Αυτό σημαίνει έναν διπλασιασμό, περίπου, του αριθμού των θεραπειών που γίνονται έως τώρα με σκοπό τη σωτηρία 1.000.000
παιδιών επιπλέον την επόμενη δεκαετία.
Στόχος, επίσης, της Πολιτείας μας, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας οι οποίοι εργάζονται στον τομέα του παιδικού καρκίνου, είναι τα παιδιά
που πάσχουν από αυτήν την νόσο να πετύχουν μακρόχρονη επιβίωση, χωρίς απώτερες επιπλοκές και προβλήματα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντική είναι η συνδρομή των νέων, ισχυρών και αποτελεσματικών
«όπλων» που έρχονται κάθε χρόνο στα χέρια των επιστημόνων, καθώς και ο
αγώνας που δίνουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, γιατροί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, διατροφολόγοι κ.α.), ώστε
οι μικροί ασθενείς να λαμβάνουν την βέλτιστη θεραπεία μέσα στις καλύτερες
συνθήκες περίθαλψης.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, οι Νοσηλεύτριες και οι Νοσηλευτές της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», θα θέλαμε:
▶▶ Να εκφράσουμε τον σεβασμό μας σε όλα τα παιδιά τα οποία παλεύουν
για την ζωή τους. Σε αυτά που πάλεψαν και νίκησαν και σε αυτά τα οποία
συνεχίζουν να μάχονται.
▶▶ Να μνημονεύσουμε με αγάπη όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να κερδίσουν την μάχη τους.
▶▶ Να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Σωματείο «Σύλλογος Φίλων
Παιδιών με Καρκίνο – ΕΛΠΙΔΑ», για την πολυετή και αμέριστη στήριξή
του, καθώς και όλους τους Συλλόγους και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι διευκολύνουν το έργο μας καθώς έρχονται να καλύψουν σημαντικά
ενίοτε κενά που δημιουργούνται με έμψυχο δυναμικό.

▶▶

Να ευχαριστήσουμε όλους τους Εθελοντές (Ψυχολόγους, Παιγνιοθεραπευτές, Μουσικοθεραπευτές κ.α.), οι οποίοι ανταποκρίνονται στο
κάλεσμά μας, ώστε να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στον
ευαίσθητο αυτό τομέα τον οποίο υπηρετούμε.
▶▶ Να μιλήσουμε στους οικείους μας και στους φίλους μας για την αξία του
εθελοντισμού και για την σημασία που έχει να γίνουν δωρητές αίματος,
αιμοπεταλίων, μυελού των οστών.
▶▶ Να ζητήσουμε την αρωγή της Πολιτείας για επιπλέον στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
▶▶ Τέλος, να υποσχεθούμε ότι όλοι εμείς, οι Νοσηλευτές, με κίνητρο την
αγάπη μας και με πνεύμα συναλληλίας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ξεπερνώντας πολλές φορές τις σωματικές και
ψυχικές αντοχές μας, σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία βιώνουν μία εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε, με αφορμή την ημέρα αυτή, και
στα παιδιά της Ουκρανίας τα οποία πάσχουν από καρκίνο. Τα παιδιά αυτά
χρήζουν άμεσης βοήθειας. Όλοι μαζί θα πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας,
να απλώσουμε τα χέρια μας και να τους παράσχουμε όχι μόνο υλική και ψυχολογική στήριξη, αλλά και ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια. Η αλληλεγγύη
προς αυτά τα παιδιά είναι επιβεβλημένη την χρονική αυτή στιγμή, εφόσον
εκτός από το πρόβλημα της υγείας τους, αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της
προσφυγιάς.
Η παιδική ηλικία είναι ο χρόνος της αθωότητας, της χαράς, της ξενοιασιάς.
Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο τίθενται οι βάσεις για ένα δημιουργικό και
χαρούμενο μέλλον. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να χάνει το χρόνο αυτό βιώνοντας την εμπειρία κάποιας μορφής καρκίνου. Καθώς, όμως, δεν γίνεται
πάντα αυτό που ευχόμαστε, εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι θα βρισκόμαστε
πάντα στο πλευρό τους.
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