
   

ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΗΗΗΜΜΜΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ    

8:30-9:30 Εγγραφζσ 

9:30-10:00 Χαιρετιςμοί-Έναρξθ 

10:00-
10:30 

Εναρκτιρια Ομιλία 

Συντονιςτζσ: Καςνακτςόγλου Μάνια, 

Παναγιωτοποφλου Καλλιόπη 

Οι αξίεσ ωσ πυξίδα προςωπικισ και 

κοινωνικισ διεξόδου από τθν κρίςθ 

 

 Μπουραντάσ Δημήτριοσ 

  

10:30-
12:00 

1ο  Στρογγυλό Τραπζηι  

Νοςηλευτικζσ επαγγελματικζσ αξίεσ 

Συντονιςτζσ:  Λεμονίδου Χρυςοφλα, 

Παναγιώτου Αςπαςία 

Οι διαχρονικζσ αξίεσ τησ νοςηλευτικήσ  

  Παπαγεωργίου Δθμιτρθσ 

Κϊδικεσ νοςηλευτικήσ δεοντολογίασ  

 Πζτςιοσ Κωνςταντίνοσ 

Δικαιϊματα των ψυχικά παςχόντων: 

Κοινωνιολογική προςζγγιςη ςε περίοδο 

κρίςησ 

 

 Χαριτάκθσ Γεώργιοσ 

Η ζλλειψη των πόρων και η εφαρμογή των 

νοςηλευτικϊν αξιϊν 

 

 Κουτρουμπζλθ Καλλιρρόθ 

12:00-12:30 Διάλειμμα-καφζσ 

  

12:30-
13:30 

2ο Στρογγυλό Τραπζηι:  

Δημιουργϊντασ τισ εξελίξεισ 

Συντονιςτζσ: Δαληγγάρου Όλγα, 

Κλζτςιου Ελζνη 

Επιςτημολογικοί προβληματιςμοί ςτη 

νοςηλευτική, εν μζςω οικονομικήσ κρίςησ 

 

 Παναγιώτου Αςπαςία 

Αν αλλάξεισ τον τρόπο που βλζπεισ τα 

πράγματα, τα πράγματα που βλζπεισ θα 

αλλάξουν  

 

 Παναγιωτοποφλου Καλλιόπθ 

Οργανωςιακή Κουλτοφρα: Αξιοποιϊντασ 

το Παρόν, Δημιουργείσ το Αφριο 

 

 Παρδάλθσ Δθμιτριοσ 

  

13:30-

14:00 

υμπεράςματα-Απονομι βεβαιώςεων 

 

ΧΧΧΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΜΜΜΟΟΟ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΕΕΕΔΔΔΡΡΡΟΟΟΤΤΤ    

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

ο Σομζασ Διοίκθςθσ Νοςθλευτικών Τπθρεςιών του ΕΝΕ ςε 
ςυνεργαςία με τθ Νοςθλευτικι Τπθρεςία του 

Νοςοκομείου «Ερρίκοσ Ντυνάν» ςασ προςκαλοφν ςτθ 12
θ
 

Νοςθλευτικι Ημερίδα με κζμα: 

«Επενδφοντασ ςε αξίεσ ςε περίοδο οικονομικήσ κρίςησ» 

Οι αξίεσ είναι δομικό ςυςτατικό τθσ ανκρώπινθσ 
φπαρξθσ. Κακορίηουν τισ προτεραιότθτεσ ςτθ ηωι και μασ 
διαμορφώνουν ςε προςωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 
Οι αξίεσ ςιμερα δοκιμάηονται περιςςότερο από ποτζ. Ο 
χώροσ τθσ υγείασ δεν αποτελεί εξαίρεςθ: περιοριςμζνοι 
πόροι, ςυνεχείσ αλλαγζσ, επζκταςθ τθσ γνώςθσ. Για 
κάποιουσ αυτό μπορεί να αποτελεί απειλι. Για εμάσ αυτι 
θ πραγματικότθτα, είναι θ πρόκλθςι μασ και θ ευκαιρία 
μασ-θ ευκαιρία μασ, ωσ νοςθλευτζσ, να δείξουμε τθ 
διαφορά ςτον πολίτθ. Ο ςφγχρονοσ νοςθλευτισ–θγζτθσ 
διακζτει τθ γνώςθ, τθν εμπειρία και τθ δφναμθ να 
αξιοποιιςει και να δθμιουργιςει ευκαιρίεσ. Αυτό, τον 
κακιςτά ικανό και υπεφκυνο να υιοκετεί πρακτικζσ που 
προτάςςουν το ςυμφζρον του αςκενι και οδθγοφν ςε 
καλφτερα αποτελζςματα φροντίδασ. ε αυτό το πλαίςιο, θ 
καινοτομία και θ κοινωνικι αποςτολι του ρόλου μασ είναι 
πραγματικά μια προςδοκία. Αυτόσ είναι ο ςυνδυαςμόσ, 
τθσ καινοτομίασ με τθν κοινωνικι ευαιςκθςία, που 
επιτρζπει ςτο ζργο μασ να «απογειωκεί». 

Ο Σομζασ Διοίκθςθσ Νοςθλευτικών Τπθρεςιών, 
επενδφοντασ ςτθν αξία τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ, ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ ςπουδαιότθτασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ των νοςθλευτών ςτισ αξίεσ τθσ 
νοςθλευτικισ, το ρόλο τουσ ςτθν εφαρμογι τθσ 
νοςθλευτικισ πρακτικισ, ωσ καινοτόμοι δθμιουργοί των 
εξελίξεων ςτο χώρο τθσ υγείασ.  

Με εκτίμθςθ 

Παναγιωτοποφλου Καλλιόπθ 

Πρόεδροσ του Σομζα Διοίκθςθσ ΝΤ 

 


