Αγαπητοί συνάδελφοι
Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) του
Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) σε
συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του ΕΣΝΕ στην
Μακεδονία και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο διοργανώνει
διημερίδα στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο του
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Η όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μια ακόμη
σημαντική επιστημονική δραστηριότητα του ΕΣΝΕ, με την
συμμετοχή επιστημόνων νοσηλευτών, άλλων επαγγελματιών
υγείας από όλη την Ελλάδα και με την υποστήριξη των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος, φιλοδοξεί να
αποτελέσει ορόσημο για την ενημέρωση και εκπαίδευση των
νοσηλευτών σε εθνικό επίπεδο.
Σκοπός του ΤΕΕΝ είναι η προαγωγή και η συνεχής εκπαίδευση
των νοσηλευτών που εργάζονται στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτική και
αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς μέσα σε ένα
ασφαλές περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των
συστημάτων υγείας υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, οι
νοσηλευτές καλούνται να λάβουν μέτρα προς όφελος της
φροντίδας των ασθενών αλλά και την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των ίδιων των συστημάτων υγείας.
Ο κύριος στόχος της διημερίδας είναι διττός, να
παρουσιαστούν σύγχρονα δεδομένα αναφορικά με την
παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας και επιπλέον να δοθεί η
δυνατότητα να κατατεθούν απόψεις, σκέψεις, και
προβληματισμοί αναφορικά με την εφαρμογή της κλινικής
πρακτικής στη χώρα μας και διεθνώς.
Φιλοδοξούμε η κάθε εργασία που θα ανακοινωθεί να
αποτελέσει την αρχή για έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο
πάνω σε ερωτήματα που μας αφορούν. Σε αυτή την
κατεύθυνση έχουμε οργανώσει ενδιαφέροντα στρογγυλά
τραπέζια και αυτόνομες εισηγήσεις. Επιπλέον, προσκαλούμε
κάθε επαγγελματία νοσηλευτή να αποστείλει την εργασία του
ως πρόταση για ελεύθερη ανακοίνωση. Ελπίζουμε ο διάλογος
που θα δημιουργηθεί να είναι γόνιμος και να δώσει
απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με τον
επαγγελματικό μας χώρο.
Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην φιλόξενη
Θεσσαλονίκη.
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