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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, είναι µεγάλη µας τιµή και χαρά να σας καλωσορίσουµε στη 

Νοσηλευτική Ηµερίδα που διοργανώνει το Τµήµα µας, µε θέµα: «εκπαιδεύω και, εκπαιδεύοντας, 

εκπαιδεύοµαι».

Στην εποχή µας, οι επιστηµονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις στο χώρο της υγείας διαδέχονται η 

µία την άλλη µε ταχύτατους ρυθµούς. 

Η εκπαίδευση και η δια βίου κατάρτιση αποτελούν το κύριο µέσο για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες 

αλλαγές και προσαρµογές στη νέα γνώση, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας. Έτσι, είναι αναγκαίο να υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευµένο δυναµικό, που θα 

είναι σε θέση να κάνει κτήµα του αυτές τις επιστηµονικές αλλαγές, να τις προωθήσει και να 

εκπαιδεύσει το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό.

Σκοπός της ηµερίδας µας είναι να γνωρίσουµε τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, να 

µάθουµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόµενου για την αποτελεσµατική 

προσέγγισή του, να αξιοποιήσουµε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές για ολοκληρωµένη 

µάθηση και να διερευνήσουµε το ρόλο του κλινικού εκπαιδευτή. 

Ένα ρόλο, που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς συµβάλλει στη βελτίωση της 

ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόµενης φροντίδας, στη µείωση του χρόνου προσαρµογής 

για την ανάληψη καθηκόντων νεοπροσλαµβανόµενου ή µετακινούµενου προσωπικού καθώς και 

στην εκπαίδευση παλαιότερων, έµπειρων νοσηλευτών. Επίσης, µε µεγάλη αξία στο να µεταδίδει τις 

απαραίτητες πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές νοσηλευτικής και να εκπαιδεύει 

τους ασθενείς και την οικογένειά τους στην αντιµετώπιση της νόσου, µε στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους.

Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και οι τρεις λέξεις-κλειδιά που οδηγούν 

στην πρόοδο και στην ανάπτυξη των εργαζοµένων είναι: εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση.

Εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής

Ευτυχία Κύρογλου

Ειδική Νοσηλεύτρια Παθολογίας

Προϊσταµένη Νεφρολογικού Τµήµατος, ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ
08:30 - 09:00 Εγγραφές 

09:00 - 09:15 Προσφωνήσεις / Χαιρετισµοί

09:15 - 10:45 Εισηγήσεις (Ι)
Προεδρείο: Α. Χούτα, Ε. Κύρογλου

 Προσδιορισµός & ρόλος του κλινικού εκπαιδευτή
Γ. Γεωργιάδης

 Εκπαιδεύοντας «µεγάλα παιδιά» 
Από τη θεωρία……….στην πράξη 
Κ. Ντινούλης, Ν. Γκόλας

 Νεφρολογική νοσηλευτική και εκπαίδευση
Ε.Κύρογλου

10:45 - 11:15 Διάλλειµα / Καφές

11:15 - 12:45 Εισηγήσεις (ΙΙ)
Προεδρείο: Ε. Κοινοβιάρχου, Μ. Ελευθερούδη

 Πρόγραµµα ειδικής εκπαίδευσης νοσηλευτών Νεφρολογίας Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Ε. Κοινοβιάρχου

 Εξειδικευµένη εκπαίδευση νοσηλευτών ως υπό επίβλεψη διδασκαλία κατά την 
εργασία σε µονάδες τεχνητού νεφρού
Χ. Παπουτσή, Κ. Τσιαούση

 Εκπαίδευση στην περιτοναϊκή κάθαρση
Ε. Πυριλέλη,  Ε. Σιώκη

 Εκπαίδευση στις ανάγκες και στη συµβουλευτική στήριξη ατόµων µε νεφρική 
ανεπάρκεια καθώς και των οικογενειών τους
Δ. Κιτσούλη, Α. Λιόκα 

12:45 - 13:15 Συµπεράσµατα / Λήξη
Ε. Κύρογλου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
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Χούτα Α.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,  

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Γεωργιάδης Γ.

ΜΒΑ, Προϊστάµενος Τοµέα Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, Υπεύθυνος γραφείου Εκπαίδευσης, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Ντινούλης Κ.

ΜSc, Νοσηλευτής ΠΕ, Προϊστάµενος 

Νευρολογικής Κλινικής, ΓΝ Θεσσαλονίκης 

"Παπαγεωργίου"

Γκόλας Ν.

Α/α  Προϊστάµενος Μαιευτικής - Αίθουσας 

Τοκετών,  ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Κύρογλου Ε.

Ειδική νοσηλεύτρια Παθολογίας, Προϊσταµένη 

Νεφρολογικού Τµήµατος, ΓΝ Θεσσαλονίκης 

"Παπαγεωργίου"

Κοινοβιάρχου Ε.

ΜSc ΕΣΔΥ ΔΥΥ, Ειδική νοσηλεύτρια Ψυχικής 

Υγείας, Α/α Προϊσταµένη Νεφρολογικού 

Τµήµατος, ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου»

Ελευθερούδη Μ.

ΜSc ΕΣΔΥ ΔΥΥ, Ειδική νοσηλεύτρια Ψυχικής 

Υγείας, Νεφρολογικό Τµήµα, ΓΝ Θεσσαλονίκης 

"Παπαγεωργίου"

Κιτσούλη Δ.

Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού Τµήµατος, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Πυριλέλη Ε.

Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού Τµήµατος, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Παπουτσή Χ.

Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού Τµήµατος, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Τσιαούση Κ.

Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού Τµήµατος, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Λιόκα Α.

Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού Τµήµατος, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"

Σιώκη Ε.

Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού Τµήµατος, 

ΓΝ Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"
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