
1ο. Ενδοεταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης  

Οργάνωση και υλοποίηση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος σε 
συνεργασία της Νοσηλευτικής και Ιατρικής υπηρεσίας στο αμφιθέατρο 
του  Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center. 

 Κύκλοι θεμάτων Νοσηλευτικού και Ιατρικού περιεχομένου κατά περίπτωση, 
μετά από τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν από 
τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και τα αποτελέσματα των δεικτών 
νοσηλευτικής φροντίδας (το θέμα ανακοινώνεται κάθε 1η του μηνός). 

 Κλινική Εκπαίδευση, κατά την ώρα εργασίας, νεοπροσλαμβανόμενου και 
έμπειρου Νοσηλευτικού προσωπικού ανά θεματική ενότητα (συνεχές)  

 Μαθήματα Εργονομίας σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό (κάθε μήνα)   

 Μαθήματα χρήσης βιοϊατρικού εξοπλισμού (κάθε μήνα)   

 Θεματικές ενότητες κατά την ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών 

 Πρόγραμμα «Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών στη νοσοκομειακή 
φροντίδα», κάθε μήνα ή εκτάκτως ανά θέμα.   

 Πρόγραμμα: «Έλεγχος Λοιμώξεων στους Χώρους Παροχής Υγείας» (ανά μήνα 
σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης 
και Ελέγχου Λοιμώξεων).  

 Ημερίδα: Ιατρονοσηλευτικές Επικοινωνίες με επίκεντρο την ασφάλεια του 
Ασθενή   

 Ημερίδα: «Επείγουσα Νοσηλευτική»   

 Ημερίδα: «Ο κύκλος του Χειρουργείου»  

 Ημερίδα: Εξωτερικοί Ασθενείς στο Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center: 
Εξωτερικά Ιατρεία, Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο, Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.  

 Ημερίδες Εκπαίδευσης Ασθενών και Συγγενών σε θεματολογία χρονίως 
πασχόντων π.χ. Αιμοκάθαρση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Νευρολογικές Παθήσεις 
κ.ά.  

 Ημερίδα: Η Διαχείριση των Φαρμάκων στο κύκλο της Ασφάλειας των 
Ασθενών 

 
Σημ: Η ενδοεταιρική εκπαίδευση ανακοινώνεται κάθε μήνα.  
 
2ο. Οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
συνεργασία με εξωτερικούς φορείς.  
 

 Οργανωσιακό κλίμα   

 Κίνητρα Ανάπτυξης Προσωπικού  

 Χτίζοντας τις Ομάδες Εργασίας στο χώρο εργασίας  

 Μετεκπαιδεύσεις των Νοσηλευτών σε ειδικά σεμινάρια διασφάλισης 
ποιότητας  

 Σεμινάρια: Basic Life Support, Advanced Life Support, Immediate Life Support 
σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς του Εθνικού 
Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ), της Ελληνικής Εταιρείας 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) 



 Επιστημονικές συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς & πανελλήνια 
και διεθνή επιστημονικά συνέδρια 

 Ενεργητική συμμετοχή Νοσηλευτών με ερευνητικές εργασίες σε εθνικά και 
διεθνή συνέδρια  

 Οργάνωση συνεδρίων με συνεργασία με εθνικούς φορείς όπως ΚΕΕΛΠΝΟ, 
με τους τομείς του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας και άλλων 
Επιστημονικών Εταιρειών.  
 

3o. Εκπαιδευτικές δράσεις στο Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center σε συνεργασία με 
Εθνικούς Φορείς 
 

 Καμπάνια εβδομάδας «Υγιεινή των Χεριών»  

 Καμπάνια εβδομάδας «Εμβολιασμοί: Μύθοι και Αλήθειες»  

 Καμπάνια εβδομάδας «Διαχείριση απορριμμάτων και ο πλανήτης μας»  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Κλινικής 
Εκπαίδευσης: 210 69 79 268   &  210 69 72 378  


