ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜ
ΜΟ
ΟΣΣ ΠΠΡΡΟ
ΟΕΕΔΔΡΡΟ
ΟΥΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ο Τομέας Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΕΣΝΕ σε
συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού
Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Ευαγγελίστρια»
η
σας προσκαλούν στη 14 Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα:
«Επενδύοντας σε αξίες σε περίοδο οικονομικής κρίσης»
Οι αξίες είναι δομικό συστατικό της ανθρώπινης
ύπαρξης. Καθορίζουν τις προτεραιότητες στη ζωή και μας
διαμορφώνουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Οι αξίες σήμερα δοκιμάζονται περισσότερο από ποτέ. Ο
χώρος της υγείας δεν αποτελεί εξαίρεση: περιορισμένοι
πόροι, συνεχείς αλλαγές, επέκταση της γνώσης. Για
κάποιους αυτό μπορεί να αποτελεί απειλή. Για εμάς αυτή η
πραγματικότητα, είναι η πρόκλησή μας και η ευκαιρία μαςη ευκαιρία μας, ως νοσηλευτές, να δείξουμε τη διαφορά
στον πολίτη. Ο σύγχρονος νοσηλευτής–ηγέτης διαθέτει τη
γνώση, την εμπειρία και τη δύναμη να αξιοποιήσει και να
δημιουργήσει ευκαιρίες. Αυτό, τον καθιστά ικανό και
υπεύθυνο να υιοθετεί πρακτικές που προτάσσουν το
συμφέρον του ασθενή και οδηγούν σε καλύτερα
αποτελέσματα φροντίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία
και η κοινωνική αποστολή του ρόλου μας είναι πραγματικά
μια προσδοκία. Αυτός είναι ο συνδυασμός, της καινοτομίας
με την κοινωνική ευαισθησία, που επιτρέπει στο έργο μας
να «απογειωθεί».
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12:00-12:30

Εγγραφές

9:30-10:00

Χαιρετισμοί-Έναρξη

2ο Στρογγυλό Τραπέζι:

Εναρκτήρια Ομιλία

Δημιουργώντας τις εξελίξεις

10:00-10:30

Συντονιστές: Κασνακτσόγλου
Γεσθημανή, Καπετανούδη Στάμω

Οι αξίες ως υπόβαθρο βιωσιμότητας και
διάκρισης
Γκέγκας Αθανάσιος

12:30-14:00

Με εκτίμηση

Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη

Ηθικά, οντολογικά και επιστημολογικά
θέματα στη φιλοσοφία της Νοσηλευτικής

1ο Στρογγυλό Τραπέζι
Νοσηλευτικές επαγγελματικές αξίες
10:30-11:30

Ζυγά Σοφία
Ο νέος νοσηλευτής: η κρίση ως πρόκληση

Συντονιστές: Πετρουλά Σοφία, Τζανή
Ιωάννα

Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
Η αξία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής

Οι διαχρονικές αξίες της νοσηλευτικής

εκπαίδευσης

Παπαγεωργίου Δημήτρης
Κώδικες νοσηλευτικής δεοντολογίας
Πέτσιος Κωνσταντίνος
Η έλλειψη των πόρων και η εφαρμογή των

Λαμπράκη Μαρίνα
Ούτε σκλάβοι ούτε ήρωες: αναζητώντας
τη νοσηλευτική μας ταυτότητα στη δίνη
της κρίσης
Παναγιώτου Ασπασία

Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη
Διάλεξη
11:30-12:00

Συντονιστές: Γαλάνη Αικατερίνη,
Μητρόπουλος Νικόλαος

Προασπίζοντας τα δικαιώματα των
ασθενών σε περιόδους κρίσης
Παπασταματάκης Γεώργιος

Πρόεδρος του Τομέα Διοίκησης ΝΥ

Συντονιστές: Παπακωνσταντίνου
Ελπίδα, Παπαϊωάννου Αγγελική

νοσηλευτικών αξιών
Ο Τομέας Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,
επενδύοντας στην αξία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
εκπαίδευσης, στοχεύει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας
ευαισθητοποίησης των νοσηλευτών στις αξίες της
νοσηλευτικής, το ρόλο τους στην εφαρμογή της
νοσηλευτικής πρακτικής, ως καινοτόμοι δημιουργοί των
εξελίξεων στο χώρο της υγείας.

Διάλειμμα-καφές

8:30-9:30

14:00-14:30

Συμπεράσματα-Απονομή βεβαιώσεων

