
 
 

 
 

 

Δελτίο Τύπου 
 
Θέμα: Καθολική η συμμετοχή των Νοσηλευτών στο 1ο Ετήσιο Νοσηλευτικό 

Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης  
 
Την Παρασκευή 04 και το Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε 

στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης το 1ο Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Η επιστημονική εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, του Τμήματος Ιατρικής του 
Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, με αντίστοιχη 
παροχή Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. 

 
Στην τελετή έναρξης απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Ευάγγελος Ρούφος 

(Διοικητής Π.Γ.Ν.Α.), ο κ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης (Πρύτανης Δ.Π.Θ.), ο κ. κ. 
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας (Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.), η κ. Ειρήνη 
Χατζοπούλου (Υποδιοικήτρια 4ης Υ.Πε.), ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης  
Χριστόδουλος Καραθανάσης (εκπρόσωπος Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως), 
ο κ. Αθανάσιος Γκουτζιβελάκης (Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Α.) και 
εκ μέρους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος ο Γενικός Γραμματέας κ. Τζαννής 
Πολυκανδριώτης.  

 
Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν καταξιωμένοι επιστήμονες 

υγείας, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου. Οι εξαιρετικές ομιλίες προκάλεσαν γόνιμο διάλογο, με 
ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, αναδεικνύοντας το διεπιστημονικό πνεύμα 
συνεργασίας, το οποίο αποτέλεσε, αφενός την αιχμή του δόρατος για την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID – 19 κι αφετέρου εξακολουθεί να 
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αποτελεί το βαρόμετρο για την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών υγείας. 
Εξ’ ίσου σημαντική ήταν και η παρουσία των Φοιτητών Νοσηλευτικής από το 
Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Διδυμότειχο. 

 
Στην τελετή λήξης ισοβάθμησαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθές πρωτότυπες 

επιστημονικές εργασίες: 
 
α. «Η Πανδημία του COVID-19, η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, το 

επικουρικό προσωπικό και η αναστολή εργασίας. Νέα δεδομένα στις εργασιακές 
σχέσεις   και την επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον. Η περίπτωση του 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης». 

 
β. «Συχνότητα Εμφάνισης Ελκών από πίεση σε ασθενείς της ΠΘ Κλινικής του 

Γ.Ν. Δράμας για τη χρονική περίοδο 2018-2021». 
 
Συνολικά οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1050, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την 

δια ζώσης πανελλαδική παρουσία Νοσηλευτών. Η πολυπληθής παρουσία των 
επαγγελματιών υγείας ήταν απόρροια της εξαιρετικής οργάνωσης του συνεδρίου, το 
οποίο υποστηρίχθηκε ιδιαιτέρως από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τους Τοπικούς 
Φορείς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την 
έμπρακτη αναγνώριση του έργου των Νοσηλευτών για την πόλη της 
Αλεξανδρούπολης. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει τη 

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, το 
Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και όλους 
τους συμμετέχοντες, για την υποδειγματική διεξαγωγή  του συνεδρίου, για το οποίο 
είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποτελέσει το εφαλτήριο, ώστε να καθιερωθεί ως 
ετήσιος θεσμός για τα υγειονομικά δρώμενα. Παράλληλα, δηλώνουμε την αρωγή 
μας, σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τη Συνεχιζόμενη 
Νοσηλευτική Εκπαίδευση, με γνώμονα την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης. 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης 


