


Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι  

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, βρίσκομαι 
στην ιδιαίτερα ευχάριστη έση, να έχω την τιμή να σας προσκαλέσω 
στην Ημερίδα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 424 ΓΣΝΕ, με έμα: 

Νοση τικ  ρ να και Κ ινικ  πρ η 
Στρο  στην τ κμηρι μ νη γν ση

  Είναι γνωστό ότι παρά το γεγονός ότι η πρόοδος στην έρευνα στις 
επιστήμες υγείας είναι ταχεία, ωστόσο αυτό δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη 
τροποποίηση των κλινικών πρακτικών. Έτσι έχει δημιουργη εί διε νώς ένα 

κενό μεταξύ της τρέχουσας γνώσης  και της κλινικής πράξης. 
μως τί έννοια έχει μια επένδυση στη γνώση και στην έρευνα αν δεν 

μετουσιώνεται σε βελτίωση της κλινικής πρακτικής και δεν έχει μετρήσιμα 
αποτελέσματα  Ακόμα περισσότερο, τί έννοια έχει η έρευνα αν δεν 

εξυπηρετεί τον άν ρωπο, τον επαγγελματία υγείας και τελικά τον ασ ενή  
Απαραίτητο εργαλείο ενσωμάτωσης της έρευνας είναι η γνώση της 

πρακτικής βασισμένη σε επιστημονικές ενδείξεις και τεκμήρια, η οποία 
είναι το εχέγγυο και ο οδηγός στην αποτελεσματική και ασφαλή φροντίδα 
των ασ ενών μας. Αναγκαία προ πό εση όμως είναι να γνωρίζουμε τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς που μας παρέχει και σε αυτή τη γενική 
κατεύ υνση κινείται και η εματολογία αυτής της Ημερίδας.

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του 424 ΓΣΝΕ κάνει συστηματικές 
προσπά ειες ένταξης της εκπαίδευσης και της νοσηλευτικής έρευνας στην 
κλινική πράξη. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα  σε αυτή την Ημερίδα 
δίνεται σε εφαρμοσμένες δεξιότητες σχετικές με την έρευνα και την κλινική 

πράξη, μέσω δέκα κλινικών και ειδικών φροντιστηρίων.
 Έχοντας τα παραπάνω υπόψην, σας καλούμε να συμμετέχετε στις 

εργασίες της Ημερίδας μας για μια παραγωγική συνάντηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρό ρο  τη  Ημ ρ α

Σ η Ν  Μαρ α Κα α τη

Δι ντρια Νοση τικ  πηρ σ α  
ΓΣΝΕ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΧΗΣ (ΥΝ) ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΣΧΗΣ(ΥΝ) ΤΖΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΣΧΗΣ(ΥΝ) ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΣΧΗΣ(ΥΝ) ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: 
ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΜΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) Χ’’ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΛΓΟΣ (ΥΝ) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΓΟΣ(ΥΝ) ΡΑΜΝΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΓΟΣ (ΥΝ) ΡΑΜΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΛΓΟΣ (ΥΝ) ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ ΗΛΙΑΔΑ
ΛΓΟΣ (ΥΝ) ΡΟΓΚΟΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΓΟΣ(ΥΝ) ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΓΟΣ(ΥΝ) ΙΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΛΓΟΣ (ΥΝ) ΓΑΤΑΔΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΛΓΟΣ(ΥΝ) ΛΙΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΝ) ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΝ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΝ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΝ) ΤΣΑΡΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΝ) ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΒΑΡΛΑΜΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ)  ΧΩΡΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ)  ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ)  ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΤΣΙΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ)  ΛΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΧΙΑΣ(ΥΓ) ΚΑΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΝΕΑΣ (ΥΓ) ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ/Ν  ΔΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΧΗΣ (ΥΝ) ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 424ΓΣΝΕ

Επιστημονικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει:
• Δύο διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές

• Μία στρογγυλή τράπεζα με τέσσερεις ομιλίες
• Έξι κλινικά φροντιστήρια

• Τέσσερα ειδικά φροντιστήρια σχετικά με την ερευνητική διαδικασία
• Μία επίσκεψη επιτόπιας ενημέρωσης στους χώρους της Αποστείρωσης 

(για νοσηλευτές που εργάζονται στην Αποστείρωση μόνον).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΧΗΣ (ΥΝ)  ΠΟΥΡΖΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: 
ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΚΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ,  ΧΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  
ΜΕΛΗ: 
ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΑΝΧΗΣ(ΥΝ) ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΜΙΛΛΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΑΤΙΑΝΝΑ
ΑΝΧΗΣ (ΥΝ) ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΧΗΣ(ΥΝ) ΣΑΛΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΧΗΣ(ΥΝ) ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΤΧΗΣ (ΥΝ) ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ



Iuµµ£TOXfl CJTa <ppOVTICJTflPIO 
• H ouµµETOX� ma cppOVTIOT�p1a npayµaTOTTOIEITal µ6vo µtow npoEyypacp�<; TTOU yivETal µtow 

11AEKTpOVIK�<; aiT11011c;. 01 EV01acpEp6µEVOI Sa nptTTEI, acpou 01al3aoouv µE npooox� Tl1V 

TTEp1ypacp� TOU KClSE cppovr1m11piou OE aur6 TO np6ypaµµa, KaSw<; Kai Tl1V aKp1l3� wpa TTOU Sa 

npayµaTOno111SEi, va KaTEl3aoouv Tl1V 11AEKTpOVIK� cp6pµa an6 Tl1V 11AEKTpOVIK� OIEUSuvo11 

www.milmed2016.gr, va Tl1 ouµn>.11pwoouv µE r11v EmSuµia TOU<; Kai va r11v anoorEi>.ouv or11v 

01EuSuvo11 l1AEKTpov1Kou rnxuopoµiou nurse.education424@gmail.com.
EnnptTTETal, Ecp6oov EIVal EcplKT� EK TOU npoypaµµaTO<;, 11 napaKOAOUS11011 TTEplOOOTEpwv TOU 

EVO<; cppOVTIOTl1PiWV.

• H UTTOOOX� TWV ouµµETEXOVTWV OTC KAIVIKCl cppOVTIOT�pla Sa yiVEI OE EIOIKO XWPO Tl1<; 

ypaµµmEia<;. 01 ouµµErtxovTE<; ocpEi>.ouv va l3pi0Kovra1 30' TOuMx10TOv np1v r11v wpa tvap�11<; 

TOU cppovr1m11piou, WITTE va yiVEI 11 Eyypacp� TOU<; .

• nPorOXH! ea r11p11SEi OElpa npOTEpa16r11rn<;, Kai y1a aur6 TO Myo Sa nptTTEI va yivouv 01 

Eyypacpt<; TO OUVT0µ6TEpo µE TEAIK� 11µEpoµ11via Tl1V 15/5/2016. LE KClSE TTEpirnwo11 Sa oac; 

anoma>.Ei Ev11µEpwr1K6 Kai Eml3El3a1wr1K6 e-mail an6 Tl1 01EuSuvo11

nurse.education424@gmail.com. H npoEyypacp� ma Kr.1v1Ka cppovr1m�p1a SEwpEira1 tyKupri 

µ6vo µE Tl1V A�ljJl1 aUTOU TOU 11AEKTpOVIKOU µ11vuµmo<; an6 Eµac;.

• LE TTEpiTTTWOrJ aKupwo11<; Tl1<; TEAEUTaia<; m1yµ�<;. naparn>.ouµE va ETTIKOIVWV�OETE TO 

ouvT0µ6TEpo wmE va 01mESEi 11 Sto11 oac; oE aMo aTOµo. 

A1y1l)a - Mop1ol)6H]CJ1"1 
• H HµEpioa TEAEI un6 Tl1V a1yioa Tr]<; 'Evwo11<; NOOrJAEUTWV Er.Mooe; Kai µop1000TE1Tal µE 3 µ6p1a

OUVEX1�6µEV11<; V0011AEUTIK�<; EKTTaiOEU011<;-

n1CJ1orro11111Ka CJuµµuoxr']c; 
• Ta moTOTTOlrJTIKa ouµµETOX�<; Sa anoorn>.ouv l1AEKTpov1Ka TO ouvT0µ6rEpo, m11 01EuSuvo11

e-mail nou Sa KmaypaljJETE m11 cp6pµa ouµµETOX�<; Kara r11v Eyypacp�. 11a aur6 TO Myo

l3El3a1wSEirE 6r1 KmaypaljJaTE EUKp1vwc; rn oT01xEia oac;. To io10 1oxuE1 y1a rn Kr.1v1Ka cppovr1m�p1a.

n p6CJl3aCJ11 
To 4241LNE l3pioKErn1 orriv nEp1cpEpE1aK� 056 0m/viK11<;-N. EuKapnia<;, n>.11oiov TOu 1Ev1Kou 

NoooKoµEiou nanayEwpyiou. H np6ol3ao11 moue; xwpouc; r11<; 11µEpioac; Sa yivE1 an6 r11v KEvrp1K� 

Kup1a Eioooo TOU 4241LNE. To aµcp1Stmpo Kai 01 aiSouoE<; 01oaoKaAia<; l3pi0Kovrn1 OTO (-1 

6pocpo). 11a TOU<; un6>.omouc; xwpouc; 01E�aywy�<; rwv cppovr1orripiwv Sa unapxE1 avrioTOIXrJ 

011µmo06TrJOl1 Kai KaSOO�VrJ011 an6 Tl1 ypaµµmEia Tl1<; 11µEpi5a<;. 

Iuµµuoxr'] 
LTl1V 11µEpioa txouv OIKaiwµa ouµµETOX�<; LTPaTIWTIKOi Kai TTOAITE<; VOOl1AEUTt<;/VOOl1AEUTPIE<;, 

KaSw<; Kai ClAAOI ETTayyEr.µmiE<; uyEia<;. l'.EKTOi EiVal rnioric; cpon11rt<; Kai anouoaort<; V0011AEUTIKWV 

oxo>.wv. H ouµµETOX� OTl1V r]µEpioa EiVal l'.QPEAN. 

E1l)1KOI 6po1 
KaSw<; 01 EyKarnoraoE1<; TOU 4241LNE Eiva1 orpm1wr1Kt<;, naparn>.ouvrn1 01 µ11 tvoTOr.01 va 

cptpouv anapaiTrirn µa�i TOU<; r11v aoruvoµ1K� TOU<; rnur6r11rn � aMo voµ1µono111r1K6 tyypacpo Kai 

va EIVal OE Sto11 va TO ETTIOEl�OUV OE KClSE tr.Eyxo. Ev11µEpwvouµE ETTio11<; OTI OTI<; EYKaTaaTClOEI<; 

unapxE1 KAE1m6 KUKr.wµa napaKor.ouS11oric;. 

08:30-09:30 Eyypa<pt<,; 

Ial3!3mo 28 Mdiou 2016 
AM<t:>IGEATPO 424n:NE 

09:30-09:45 'Evap�11-Xa1pu1CJµo1-rrpoCJ<pwvr']CJ£1<,; 

09:45-10:15 E1CJaywy1Kr'] .d1aA£�1l 

npo£l)p£io: LXrJ<;(YN) noup(ITClKrJ Mapia, ToµECIPX'l<; X£1poupy1KOU Toµta 

Euv6£Uf1 9Ewpia� Kat KAIVIKIJ� TTpct{f1�: Elva, rrpayµar, E<plKTfJ; 
At:µovfoou XpuaouAa, Kaef}yf/rp,a NoafJAWTtKfJc;, EKnA 

10: 15- 11 :30 I1poyyuA6 1parrt�1 NoCJ11Aw11Kr']<,; BamCJµtvric; CJ£ £vl)£i�£1<,; 
«BaCJ1Kt<,; tvvo1£<,; Kai rrpol3A11µa11CJµo1». npo£l)p£fo: AvXJl<; (YN) Apxovrioou fo<pfa, 
4Jux1mp1K6 Tµ�µa E�WVOOOKOµEIOK�<; n£pi8aAljJrJ<;, 424 ILNE, 
Kovrnu BarnA1K�, ToµEapxric; N.Y, r.N.0 nanayEwpyfou 

NoCJ11AwT1Kr'] l3aCJ1CJµtv11 CJ£ £vl)£f�£1<,;. Tr £iva1 Kai 11 l)£v £iva1. 

TxTJc;(YN) MaarpoKwarac; Aeavaa,oc;, Msc (res), Phd(c), ,pmpt:fo NoafJAWTtKfJc; 
Epwvac; Kat EKrrafowaf}c;, 424,LNE. 

Ava�r']TllCJll CJTl"IV T£KJJ11PIWIJ£Vll npaKTIKfl CJTll NOCJllAWTIKfl. 
.d1aµop<pwvov1ac; arrav1r']CJ1 µa £pwv1111 Ka £pw1r'] µarn. 
KplTOWTClKrJ<; 1£wpy1oc;, EnfKOupo<; Ka811y11r�<;. Tµ�µa NoarJAEUTIK�<;. T EI Kp�TrJ<; 

Eµrr6l)ia CJTl"IV £<papµoyr'] Tll<,; NOCJllAWTIKfl<,; BamCJµtvric; CJ£ £vl)£f�£1<,;-
H £AAllVIKfl rrpayµaTIKOTllTO. 

EuAal3�<; 1£wpy1oc;, Noari>-wr�<; nE,Msc, nporaraµEvoc; MEG narowv, rN 
lrrnoKpdmo, GwaaAovfKrJ 

Iuyxpov£<,; TClCJ£1<,; CJTll VOCJllAWTIKfl £KTTa1l)wCJ11. 
Motpaayt:vrfJ Mapfa, Noaf}At:urpta nE, Msc, Phd(c), ,pacpt:fo EKrrafowaf}c; Kat 
not6Tf}Ta<; Noaf}AWT!KfJc; YTTf}pwfac;, navETTIOTf}µtaK6 NoaoKoµt:fo AXEnA, Gw/v[KfJ 

11 :30-12:00 .d1ciA£1µµa-Ka<ptc; 

12:00-12:30 .d1aA£�1l 

npo£l)p£io: LX'l<;(YN) Taoµnavfoou <t:>av�. ToµEapxric; Ll1moµrnKou mmtoou,4241LNE 

'l'ux0Aoy1Kt<,; rrapaµupo1 Tll<,; Afllpll<,; KAIVIKWV arro<pciCJ£WV. 

T i  £TTl"IP£Cl�£1 H]V KAIVIKfl µac; KplCJll; 
AvxTJc; (YI) l!.f}µtMTJc; l!.fJµoc;, (J)uxrarpoc;-{JJuxoet:parrwrfJc;, l!.toaKrwp (J)ux1arp1KfJc;, 
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08:30-09:30 

 
Εγγραφές 

10:00-11:30 
 
 

(ΚΦ1)  
Παλμική οξυμετρία 

 
10:00-11:30 (ΚΦ3)   

Φροντίδα στο διαβητικό πόδι 

12:00-15:00 

(ΚΦ2)  
Σύστημα Διαλογής- triage στο ΤΕΠ 

(Σύστημα ESI) 
  

12:00-16:30 
 

(ΚΦ4)   
Πρόληψη και φροντίδα 

ελκών εκ πιέσεως   

09:30-09:45 
Έναρξη-Χαιρετισμοί-προσφωνήσεις 

 
 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΑΙΘΟΥΣΑ  ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

09:45-10:15 

Εισαγωγική Διάλεξη 

Σύνδεση θεωρίας και κλινικής πράξης: Είναι 

πράγματι εφικτή; 

 

10:00-14:00 
 

(ΕΦ1)   
Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με 

το SPSS 
10:00-13:00 

(ΕΦ3)Εργαστήριο ποιοτικής 
έρευνας- 

Η συνέντευξη ως μέθοδος 
συλλογής δεδομένων 

15:00-18:00 

(ΕΦ2) Συγγραφή για δημοσίευση σε 
επιστημονικό περιοδικό-

Μετατρέποντας την εργασία σε 
άρθρο 

15:00-16:30 

(ΕΦ4) Πώς να παρουσιάσετε 
μια εργασία σε κοινό -

Εφαρμογές στο Powerpoint 
και Keynote 

10:15- 11:30 
 
 
 
 
 
 

Στρογγυλό τραπέζι Νοσηλευτικής Βασισμένης σε 
ενδείξεις: «Βασικές έννοιες και προβληματισμοί». 

• Νοσηλευτική βασισμένη  σε ενδείξεις. Τί είναι και 
τί δεν είναι. 

• Αναζήτηση  στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στη 
Νοσηλευτική. Διαμορφώνοντας απαντήσιμα 
ερευνητικά ερωτήματα. 

• Εμπόδια στην εφαρμογή της Νοσηλευτικής 
Βασισμένης σε ενδείξεις-Η ελληνική 
πραγματικότητα. 

• Σύγχρονες τάσεις στη νοσηλευτική  εκπαίδευση. 

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
   ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

12:00-14:00 
(ΚΦ5) Μέθοδοι  εξασφάλισης του 

αεραγωγού   10:00-13:00 

(ΚΦ6)    Τοποθέτηση, 
διαχείριση και φροντίδα 

συσκευών ενδοφλέβιας 
πρόσβασης: Port, Picc, Power 
Glide Catheter  με τη χρήση 

υπερήχων      

12:00-14:00 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

 

11:30-12:00 Διάλειμμα-καφές 14:00-14:30 
 

Διάλειμμα-ελαφρύ γεύμα 

12:00-12:30 

Διάλεξη 

Ψυχολογικές παράμετροι της λήψης κλινικών 

αποφάσεων.  Τί επηρεάζει την κλινική μας κρίση; 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 424ΓΣΝΕ 

ΩΡΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1  ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
2 

08:30-09:30 

 
Εγγραφές 

10:00-11:30 
 
 

(ΚΦ1)  
Παλμική οξυμετρία 

 
10:00-11:30 (ΚΦ3)   

Φροντίδα στο διαβητικό πόδι 

12:00-15:00 

(ΚΦ2)  
Σύστημα Διαλογής- triage στο ΤΕΠ 

(Σύστημα ESI) 
  

12:00-16:30 
 

(ΚΦ4)   
Πρόληψη και φροντίδα 

ελκών εκ πιέσεως   

09:30-09:45 
Έναρξη-Χαιρετισμοί-προσφωνήσεις 

 
 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΑΙΘΟΥΣΑ  ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

09:45-10:15 

Εισαγωγική Διάλεξη 

Σύνδεση θεωρίας και κλινικής πράξης: Είναι 

πράγματι εφικτή; 

 

10:00-14:00 
 

(ΕΦ1)   
Εφαρμογές Ιατρικής Στατιστικής με 

το SPSS 
10:00-13:00 

(ΕΦ3)Εργαστήριο ποιοτικής 
έρευνας- 

Η συνέντευξη ως μέθοδος 
συλλογής δεδομένων 

15:00-18:00 

(ΕΦ2) Συγγραφή για δημοσίευση σε 
επιστημονικό περιοδικό-

Μετατρέποντας την εργασία σε 
άρθρο 

15:00-16:30 

(ΕΦ4) Πώς να παρουσιάσετε 
μια εργασία σε κοινό -

Εφαρμογές στο Powerpoint 
και Keynote 

10:15- 11:30 
 
 
 
 
 
 

Στρογγυλό τραπέζι Νοσηλευτικής Βασισμένης σε 
ενδείξεις: «Βασικές έννοιες και προβληματισμοί». 

• Νοσηλευτική βασισμένη  σε ενδείξεις. Τί είναι και 
τί δεν είναι. 

• Αναζήτηση  στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στη 
Νοσηλευτική. Διαμορφώνοντας απαντήσιμα 
ερευνητικά ερωτήματα. 

• Εμπόδια στην εφαρμογή της Νοσηλευτικής 
Βασισμένης σε ενδείξεις-Η ελληνική 
πραγματικότητα. 

• Σύγχρονες τάσεις στη νοσηλευτική  εκπαίδευση. 

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
   ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

12:00-14:00 
(ΚΦ5) Μέθοδοι  εξασφάλισης του 

αεραγωγού   10:00-13:00 

(ΚΦ6)    Τοποθέτηση, 
διαχείριση και φροντίδα 

συσκευών ενδοφλέβιας 
πρόσβασης: Port, Picc, Power 
Glide Catheter  με τη χρήση 

υπερήχων      

12:00-14:00 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

 

11:30-12:00 Διάλειμμα-καφές 14:00-14:30 
 

Διάλειμμα-ελαφρύ γεύμα 

12:00-12:30 

Διάλεξη 

Ψυχολογικές παράμετροι της λήψης κλινικών 

αποφάσεων.  Τί επηρεάζει την κλινική μας κρίση; 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 424ΓΣΝΕ



ΠΕΡΙΓΡΑ Η ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
Κ  ΠΑΛΜΙΚΗ Ο ΜΕΤΡΙΑ

Επιστημονικ  π νη: Ανχης(ΥΝ) Σαββάκη ννα
Εκπαι τ : Λγος(ΥΝ) Ρογκογκού Δήμητρα, Αν λγος(ΥΝ) Αποστολίδου Ελένη
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε νοσηλευτές και βοη ούς νοσηλευτές, κα ώς και σε 
φοιτητές σχολών νοσηλευτικής. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες α είναι σε έση 
να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της παλμικής οξυμετρίας, να χρησιμοποιούν 
ορ ώς τη συσκευή, να γνωρίζουν τους περιορισμούς στη χρήση και να ερμηνεύουν σωστά τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων. 
Δι ρκ ια: ’
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 4  άτομα
Π ρ γραμμα: Εξήγηση αρχής λειτουργίας του παλμικού οξύμετρου  κατανόηση των 
εφαρμογών  ερμηνεία αποτελεσμάτων περιορισμοί στη χρήση προβλήματα στην εφαρμογή.

Κ   Σ στημα Δια ογ   στο ΤΕΠ Σ στημα 
Επιστημονικ  π νο : Γεωργιάδης Γεώργιος
Εκπαι τ : Γεωργιάδης Γεώργιος , Μπουτζιώνα Ιωάννα, Τσιβίκη Αναστασία 
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται  κατά προτεραιότητα  σε νοσηλευτικό προσωπικό και 
επαγγελματίες υγείας  που εργάζονται σε ΤΕΠ. Οι συμμετέχοντες α εξοικειω ούν με το 
σύστημα διαλογής στο ΤΕΠ ( ).
Δι ρκ ια:  ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 4  άτομα
Π ρ γραμμα:
• Συστήματα διαλογής .Διαδικασία διαλογής  στο ΤΕΠ. Ποιό σύστημα να 
εφαρμόσουμε  Γ ργι η  Γ ργιο
• Αλγόρι μος συστήματος   (   ), Μπο τ ι να Ι ννα 
• Σενάρια σκήσεις  εφαρμογής του συστήματος , Τσι κη Αναστασ α

Κ  ροντ α ια ητικο  πο ιο
Επιστημονικ  π νο : Δούκας Λουκάς
Εκπαι τ : Δούκας Λουκάς, Νικολα δης Α ανάσιος    
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε νοσηλευτές. Στο τέλος οι συμμετέχοντες α αποκτήσουν 
βασικές και σύγχρονες γνώσεις για την πρόληψη, φροντίδα και αντιμετώπιση του διαβητικού 
ποδιού.
Δι ρκ ια: ’
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 4  άτομα
Π ρ γραμμα:
• Αιτιολογία εμφάνισης διαβητικών ελκών  Νοσηλευτική αντιμετώπιση  Σύγχρονα επι έματα.
  Δο κα  Λο κ     
• Αποφόρτιση Διαβητικού ποδιού  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται. Νικο α η  Α αν σιο   
• Παρουσίαση περιστατικών Ερωτήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες

Κ  Πρό η η και ροντ α Ε κ ν κ Πι σ
Επιστημονικ  π νο : Ελεσνίτσαλης Γεώργιος
Εκπαι τ : Ελεσνίτσαλης Γεώργιος, Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, Ντινούλης Κωνσταντίνος 
Δι ρκ ια:  ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 4  άτομα
Το φρονιστήριο αυτό απευ ύνεται σε  επαγγελματίες νοσηλευτές και βοη ούς νοσηλευτές, 
κα ώς και σε φοιτητές σχολών νοσηλευτικής. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες α 
είναι σε έση:
• Να  κατανοούν την επίδραση της πίεσης στους διάφορους ιστούς του σώματος 
• Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη  συχνότητα εμφάνισης του έλκους και  
  το μηχανισμό επούλωσης του έλκους 
• Να σταδιοποιούν τα έλκη  σύμφωνα με την    Α   ( ), 
  να χρησιμοποιούν τις κλίμακες κινδύνο
• Να αντιμετωπίζουν τα έλκη με βάση τον αλγόρι μο και το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τους.

 Κ  Μ ο οι  ασ ιση  το  α ραγ γο

Επιστημονικ  π νο : Τχης (ΥΝ) Κωσταρόπουλος Ανδρέας 
Εκπαι τ : χης ( ) Κωσταρόπουλος Ανδρέας, Αλχιας (ΥΓ) Κουτζακιώτης Περικλής
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε νοσηλευτές, βοη ούς νοσηλευτές , κα ώς και φοιτητές 
νοσηλευτικών σχολών. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι  συμμετέχοντες α μπορούν να ελέγχουν 
και να διατηρούν τον αεραγωγό του ασ ενή ανοικτό,  ώστε να είναι δυνατή η παροχή οξυγόνου 
στο πνευμονικό παρέγχυμα. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό  χειρισμούς με τα 
χέρια τους, στοματοφαρυγγικό αεραγωγό, ρινοφαρυγγικό αεραγωγό και  απλή λαρυγγική μάσκα.
Δι ρκ ια: 2 ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 2  άτομα

ρο : Αί ουσα ανάνηψης των χειρουργείων του 424 ΓΣΝΕ (2ος όροφος)
Π ρ γραμμα:  
• Σπουδαιότητα ελέγχου του αεραγωγού
• Έλεγχος αεραγωγού με τα χέρια
• Μηχανική μέ οδος ελέγχου αεραγωγού μέσω στοματοφαρυγγικού αεραγωγού
• Μηχανική μέ οδος ελέγχου αεραγωγού μέσω ρινοφαρυγγικού αεραγωγού
• Εισαγωγή απλής λαρυγγικής μάσκας για τον έλεγχο αεραγωγού
• Πρακτική εφαρμογή ανωτέρω με όδων από τους εκπαιδευόμενους σε προπλάσματα.

Κ     Τοπο τηση  ια ριση και ροντ α σ σκ ν ν ο ια  πρόσ αση : 
      μ  τη ρ ση π ρ ν 

Επιστημονικ  π νη: Ανχης (ΥΝ) Κρίκη Βασιλική  
κπαι τ : νχης(ΥΙ) Αποστολίδης Δημοσ ένης, Ανχης(ΥΙ) Ζιμπιλίδης Γεώργιος, Τχης(ΥΝ) 

Γιαννούζη Μαρία, Τχης(ΥΝ) Γούλα Χριστίνα, Λγος(ΥΝ) Τσιλίγκος Δημήτριος, 
Αλχίας(ΥΓ) Αλεξίου Ιωάννης
Το   φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων, βοη ούς νοσηλευτές, 
κα ώς και φοιτητές νοσηλευτικών σχολών.  Στο τέλος του μα ήματος, οι συμμετέχοντες α είναι 
σε έση να  χειρίζονται με ευχέρεια και ασφάλεια τους τρεις αυτούς  ειδικούς κα ετήρες για τη 
χορήγηση υγρών και φαρμάκων, να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν 
πι ανές επιπλοκές και να διδάσκουν τους ασ ενείς για τη σωστή κατ’ οίκον διαχείρησή τους.     
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 2  άτομα

ρο : Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας 424ΓΣΝΕ ( ος όροφος)
Δι ρκ ια:  ώρες
Π ρ γραμμα:  
• Ομιλία: Συσκευές ενδοφλέβιας πρόσβασης , ,    
   Ανχης (ΥΝ) Κρ κη ασι ικ   
• Επίδειξη των τριών κα ετήρων και εξοικείωση τους από τους εκπαιδευόμενους.
  Ανχης (ΥΝ) Κρ κη ασι ικ , Λγος (ΥΝ) Τσι γκο  Δημ τριο                                                                                                           
• Πρακτική εξάσκηση  στην τοπο έτηση  και    επί προπλασμάτων Ανχης 
  (ΥΙ)  Αποστο η  Δημοσ νη , Ανχης (ΥΙ) ιμπι η  Γ ργιο , Ανχης (ΥΝ) Κρ κη ασι ικ
• Ανίχνευση αγγείων με τη χρήση υπερήχων, Ανχης(ΥΙ) ιμπι η  Γ ργιο   
• Εκπαίδευση στην αιμοληψία από κα ετήρα   και στην αλλαγή του  .  
  Τχης (ΥΝ) Γο α ριστ να, Λγος (ΥΝ) Τσι γκο  Δημ τριο                   
• Εκπαίδευση στην παρακέντηση και περιποίηση   
  Τχης (ΥΝ) Γιαννο η Μαρ α, Λχίας(ΥΓ) Α ο  Ι ννη                                        
• Συζήτηση και αξιολόγηση κλινικού φροντιστηρίου.



Ε   Ε αρμογ  Ιατρικ  Στατιστικ  μ  το 

Επιστημονικ  π νη: Τχης (ΥΝ)  Γκριζιώτη Μαρία 
Εκπαι τ : χης ( ) Γκριζιώτη Μαρία ,  Λγος(ΥΝ) Μαργαριτέλης Νικόλαος
Το ταχύρυ μο αυτό φροντιστήριο , απευ ύνεται σε επαγγελματίες υγείας, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην στατιστική ανάλυση δεδομένων. 
Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να έρ ουν σε επαφή και να αποκτήσουν βασική εξοικείωση 
με το στατιστικό πρόγραμμα    και τις εφαρμογές του σε πραγματικά 
βιο ατρικά δεδομένα. Οι εκπαιδευόμενοι α έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν  και να 
αναλύσουν αλη ινά ερευνητικά δεδομένα, όπως και α  είναι σε έση να ερμηνεύσουν τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης.
Δι ρκ ια: 4 ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 2  άτομα

ρο :  Βιβλιο ήκη 424ΓΣΝΕ (ισόγειο)
Π ρ γραμμα:  
• Δεδομένα Είδη μεταβλητών Καταχώρηση δεδομένων στο Περιγραφική στατιστική
• Σύγκριση μεταξύ ανεξάρτητων και μεταξύ εξαρτημένων δειγμάτων
• Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών  Μονοπαραγοντική  γραμμική εξάρτηση
• Σχέση μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών  Μονοπαραγοντική λογαρι μιστική  εξάρτηση
ΠΡΟ ΠΟ ΕΣΕΙΣ Σ ΜΜΕΤΟ ΗΣ: λοι οι συμμετέχοντες α πρέπει να έχουν το δικό τους 
φορητό υπολογιστή (με δυνατότητα φόρτισης) και να έχουν εγκατεστημένο το λογισμικό 

   (επι υμητή έκδοση 2  και νεώτερη). σοι δεν το έχουν, μπορούν 
να κατεβάσουν πριν το φροντιστήριο την δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που έχει διάρκεια 4 
ημέρες.  Στους συμμετέχοντες που α επιλεγούν, α σταλεί συνημμένο ψηφιακό υλικό που 
α περιλαμβάνει το σύνδεσμο για τη δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού 

   και αρχεία στατιστικών βάσεων που α χρησιμοποιη ούν στις 
εργαστηριακές ασκήσεις.

Ε  Σ γγρα  για ημοσ ση σ  πιστημονικό π ριο ικό 
Μ τατρ ποντα  την ργασ α σ  ρ ρο

Επιστημονικ  π νη: Μπελλάλη Θάλεια
Εκπαι τ : Κριτσωτάκης Γεώργιος, Μηνασίδου Ευγενία,  Τχης(ΥΝ) Γκριζιώτη Μαρία, 
Τχης(ΥΝ) Μαστροκώστας Α ανάσιος
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές που έχουν 
εκπονήσει ή πρόκειται να  εκπονήσουν μία ερευνητική εργασία και επιχειρούν να τη 
δημοσιεύσουν.  Σκοπός του φροντιστηρίου  είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειω ούν με 
διαδικασία προετοιμασίας του κειμένου προς δημοσίευση και τη διαδικασία υποβολής.
Δι ρκ ια:  ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 2  άτομα

ρο :  Βιβλιο ήκη 424ΓΣΝΕ (ισόγειο)
Π ρ γραμμα:  
• Επιλέγοντας το σωστό περιοδικό Κριτσ τ κη  Γ ργιο
• Γενικές οδηγίες και υποβολή Μηνασ ο  Ε γ ν α 
• Γράφοντας τα αποτελέσματα για δημοσίευση Σημεία προσοχής 
  Τχης(ΥΝ) Γκρι ι τη Μαρ α
• Οδηγός επιβίωσης στη διαδικασία κρίσης. Τι ελέγχουν οι κριτές  
   Τχης(ΥΝ) Μαστροκ στα  Α αν σιο

Ε   Εργαστ ριο ποιοτικ  ρ να : Τ νικ  τη  προσ πικ  σ ν ντ η   ασικό 
ργα ο σ ογ  ομ ν ν

Επιστημονικ  π νη: Μπελλάλη  Θάλεια
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε επαγγελματίες υγείας που εωρούν ότι δια έτουν γνώσεις 
αποτελεσματικής επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση) και σκοπεύουν να εκπονήσουν μελέτες 
ποιοτικής με οδολογίας, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο συλλογής δεδομένων την προσωπική 
συνέντευξη. 
Σκοπός του φροντιστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να διδαχ ούν τα είδη της ποιοτικής 
συνέντευξης (προσωπική, εστιασμένης συζήτησης, δομημένης, μέσω  , τηλεφωνικής κλπ) 
και να αναγνωρίσουν πότε και πώς να  χρησιμοποιούν την προσωπική ημι δομημένη συνέντευξη 
(      ) ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων τους κατά την 
εκπόνηση μιας μελέτης, ποιοτικής με οδολογικής προσέγγισης.  Μέσα από παραδείγματα α 
εξασκη ούν στο να σχεδιάζουν έναν οδηγό ημιδομημένης συνέντευξης, ενώ σε μικρές ομάδες α 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συνέντευξη μέσω παιχνιδιών ρόλων (  ), έτσι ώστε 
να διαπιστώσουν τις ιδιαιτερότητες και τις πι ανές δυσκολίες.  
Δι ρκ ια:  ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν: 2  άτομα

ρο : Αί ουσα Ομαδικής υχο εραπείας υχιατρικής Κλινικής 424ΓΣΝΕ ( ος όροφος)

Ε  Π  να παρο σι σ τ  μια ργασ α σ  κοινό Ε αρμογ  στο  και 
Επιστημονικ  π νο :  Λγος (ΥΝ) Μαργαριτέλης Νικόλαος

κπαι τ : Λγος (ΥΝ) Μαργαριτέλης Νικόλαος, Αν λγος (ΥΝ) Παπαδόπουλος Στυλιανός
Το φροντιστήριο αυτό απευ ύνεται σε νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, κα ώς και 
φοιτητές από αντίστοιχα τμήματα. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες α είναι σε έση 
να παρουσιάζουν ένα έμα (πχ  μία επιστημονική εργασία), με τη χρήση εποπτικών μέσων 
(  και ), ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το κοινό τους.
Δι ρκ ια: 2 ώρες
Αρι μό  σ μμ τ όντ ν:  άτομα

ρο :   Αί ουσα Ομαδικής υχο εραπείας υχιατρικής Κλινικής 424ΓΣΝΕ ( ος όροφος)
Π ρ γραμμα:  
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια παρουσίαση (  στο περιεχόμενο).
•    για μια όμορφη παρουσίαση
• Παρουσίαση διάρκειας  λεπτών από κά ε συμμετέχοντα σε έμα της επιλογής του με 
   ή 2 ( ).
• Απολογισμός σχόλια 
ΠΡΟ ΠΟ ΕΣΕΙΣ Σ ΜΜΕΤΟ ΗΣ: Κά ε συμμετέχων α πρέπει να φέρει το δικό του φορητό 
υπολογιστή, με εγκατεστημένο πρόγραμμα για παρουσιάσεις (πχ   , 

  κτλ

ΕΠΙΣΚΕ Η  ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Στα πλαίσια της ης Ημερίδας, α πραγματοποιη εί επίσκεψη συνάντηση στον χώρο της 
Κεντρικής Αποστείρωσης του 424ΓΣΝΕ. Η  επίσκεψη αυτή, η οποία απευ ύνεται αποκλειστικά 
σε νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της Αποστείρωσης, έχει σκοπό την 
ενημέρωση από τους υπεύ υνους για έματα λειτουργίας και εξοπλισμού. Παράλληλα, 
με τη  συνάντηση αυτή α υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και διασύνδεσης μεταξύ των 
τμημάτων Αποστείρωσης των Νοσοκομείων της Β. Ελλάδας, στα πλαίσια διερεύνησης ενιαίων 
προτυποποιημένων διαδικασιών. 
Σ ντονιστ  νημ ρ ση π σκ η : 
Ανχης(ΥΝ) Γούγου Ολυμπία, Τχης(ΥΝ) Χριστόπουλος Πέτρος 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕ ΤΩΝ
Α ο  Ι ννη  Αλχίας(ΥΓ), Β. Νοσηλευτή, Β’ Χειρουργική Κλινική,424ΓΣΝΕ
Αποστο η  Δημοσ νη  νχης(ΥΙ), Γενικός Χειρουργός, Β’ Χειρουργική Κλινική, 424ΓΣΝΕ
Αποστο ο  Ε νη Αν λγος (ΥΝ), Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, 424ΓΣΝΕ
Αρ οντ ο  Σο α  Ανχης (ΥΝ), υχολόγος, υχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής 
Περί αλψης, 424 ΓΣΝΕ. 
Γ ργι η  Γ ργιο  Νοσηλευτής ΤΕ, , Τομεάρχης ΝΥ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Γιανο η Μαρ α Τχης(ΥΝ), Προ σταμένη γκολογικής Κλινικής, 424ΓΣΝΕ
Γκρι ι τη Μαρ α Τχης(ΥΝ),  ( ), Υπεύ υνη Α’ Πα ολογικής Κλινικής, 424ΓΣΝΕ
Γο γο  Ο μπ α Ανχης(ΥΝ), Προ σταμένη Κεντρικής Αποστείρωσης, 424ΓΣΝΕ
Γο α ριστ να Τχης(ΥΝ), Υπεύ υνη Αιμοδυναμικού και Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, 
424ΓΣΝΕ
Δημ η  Δ μο  υχίατρος υχο εραπευτής, Διδάκτωρ υχιατρικής, Επιμελητής 

υχιατρικής Κλινικής, 424ΓΣΝΕ
Δο κα  Λο κ  Νοσηλευτής ΤΕ , εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση των διαβητικών 
ελκών, Διαβητολογικό κέντρο , ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Ε σν τσα η  Γ ργιο  Νοσηλευτής ΤΕ , ( ), ΜΕΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Ε α  Γ ργιο  Νοσηλευτής ΠΕ, , Προ στάμενος ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ Ιπποκράτειο, 
Θεσσαλονίκη

ιμπι η  Γ ργιο  Ανχης(ΥΙ), Επεμβατικός Ακτινολόγος, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, 
424ΓΣΝΕ
Κοντο  ασι ικ  Τομεάρχης Ν.Υ, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου
Κο τ ακι τη  Π ρικ  Αλχιας(ΥΓ), Β. Αναισ ησιολόγου, Αναισ ησιολογικό Τμήμα, 424ΓΣΝΕ
Κρ κη ασι ικ  Ανχης(ΥΝ), ( ), Προ σταμένη Αιμοδυναμικού και Τμήματος Επεμβατικής 
Ακτινολογίας, 424ΓΣΝΕ
Κριτσ τ κη  Γ ργιο  Επίκουρος Κα ηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης
Κ σταρόπο ο  Αν ρ α  Τχης(ΥΝ), Πνος Αναισ ησιολογικού Τμήματος, 424ΓΣΝΕ
Λ μον ο  ρ σο α Κα ηγήτρια Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μαργαριτ η  Νικό αο  Λγος(ΥΝ), , ( ), Υπεύ υνος ΜΕΘ, 424 ΓΣΝΕ
Μαστροκ στα  Α αν σιο  Τχης(ΥΝ),  ( ), ( ), Γραφείο Νοσηλευτικής Έρευνας 
και Εκπαίδευσης, 424ΓΣΝΕ 
Μηνασ ο  Ε γ ν α Επίκουρη Κα ηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙΘ  
Μοιρασγ ντ  Μαρ α Νοσηλεύτρια ΠΕ, , ( ), Γραφείο Εκπαίδευσης και Ποιότητας 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Μπ η ια Νοσηλεύτρια, υχολόγος, Κα ηγήτρια Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙΘ, 
Δντρια Σύνταξης ΕΛ.Π.Ν.Ε
Μπο τ ι να Ι ννα Νοσηλεύτρια ΤΕ, , ΤΕΠ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Νικο α η  Α αν σιο  Νοσηλευτής ΤΕ, Τεχνολόγος Ιαττρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτής, 
εξειδικευμένος στην φροντίδα του διαβητικού ποδιού, Διαβητολογικό κέντρο, ΓΝΘ 
Παπαγεωργίου.
Ντινο η  Κ ν νο  Νοσηλευτής ΠΕ, , Προ στάμενος Νευρολογικής, ΓΝΘ Παπαγεωργίου 
Παπα όπο ο  Στ ιανό  Αν λγος(ΥΝ), Νοσηλευτής ΜΕΘ, 424ΓΣΝΕ
Πο ρ ιτ κη Μαρ α Σχης(ΥΝ), Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα, 424ΓΣΝΕ
Ρογκογκο  Δ μητρα, Λγος(ΥΝ), Υπεύ υνη ΜΕΘ, 424ΓΣΝΕ
Σα κη ννα Ανχης(ΥΝ), Προ σταμένη ΜΕΘ, 424ΓΣΝΕ
Τα τατ όγ ο  Γα ρι  Νοσηλευτής ΤΕ, , ΜΕΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Τσι κη Αναστασ α Νοσηλεύτρια ΠΕ, , Προ σταμένη ΤΕΠ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Τσι γκο  Δημ τριο  Λγος(ΥΝ), Υπεύ υνος Αιμοδυναμικού   Τμήματος Επεμβατικής 
Ακτινολογίας, 424ΓΣΝΕ
Τσομπαν ο  αν  Σχης(ΥΝ), Τομεάρχης Διατομεακού επιπέδου 424ΓΣΝΕ

ριστόπο ο  Π τρο  Τχης(ΥΝ), Υπεύ υνος Κεντρικής Αποστείρωσης 424ΓΣΝΕ

Ε ΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Πρόεδρος και η Οργανωτική επιτροπή της ης Ημερίδας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
424ΓΣΝΕ ευχαριστούν ερμά τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση :
•  .
• Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε
• ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
• 
•  ΕΠΕ




