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4η ΔΥΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» 
Κωνσταντινουπόλεως  49, 54642 

 
E’ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΚΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ 

Τηλ. κλινικής: 2313-312160 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19/6/2017 

 
                                                                                  

ΠΡΟΣ 
-Διοικήτρια ΓΝΘ Ιπποκράτειο 
-Αναπληρωτή Διοικητή 
-Διευθύντρια Ν.Υ.  
-Τομείς Ν.Υ. 
-Επιστημονικό Συμβούλιο 
-Γραφείο εκπαίδευσης 
-Αυτ.Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, 
 Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

 
ΘΕΜΑ:   “Εκπαιδευτικά Μαθήματα στο χώρο της δράσης, έναρξη ενδοκλινικών 

μαθημάτων στην Ε' Παν. Χειρουργική Κλινική που απευθύνονται στους 
Νοσηλευτές του Τμήματος”  

 
 
 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,  από την 27/6/2017 έως 

5/7/2017 στην Ε' χειρ/κή θα λάβουν χώρα ενδοτμηματικά, εκπαιδευτικά  μαθήματα που 

απευθύνονται σε όλους τους νοσηλευτές μας, νεοπροσληφθέντες και παλαιότερους, με 

σκοπό την μάθηση, την ενημέρωση, την εσωτερική ανάπτυξη και το feedback επάνω σε 

θέματα που άπτονται του κλινικού έργου που υπηρετούμε καθώς και του ασθενή σε 

σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.  

 

Τα μαθήματα αυτά αφορούν στα παρακάτω και ανήκουν στον 1ο Κύκλο,   θα 

γίνουν δε από τους κλινικούς εκπαιδευτές του τμήματος κατά τις πρωϊνές ώρες 8:00-

9:00πμ στο χώρο της Ε' Παν. Χειρουργικής Κλινικής με τη βοήθεια εποπτικών μέσων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΚΥΚΛΟΥ 
 

Τρίτη 27/6/2017       Έναρξη :  Πέγιου Αγγελική Τομεάρχης 4ου Νοσηλ.Τομέα 

Διαχείριση Πολυτραυματία στο Τμήμα     
Μόσχογλου Ζαχαρίας, Κλιν. Εκπαιδευτής 
 

Τετάρτη  28/6/2017      

Αυτόματος Πνευμοθώρακας   
Τσιντσίνη Μαργαρίτα, Κλιν. Εκπαιδεύτρια 
 

Πέμπτη  29/6/2017     
 Παθήσεις Εντέρου                   
Τσόγκα Γιάννα, Κλιν. Εκπαιδεύτρια 
 

Τετάρτη  5/7/2017 
Έλκη Κατάκλισης                       
Ευθυμιάδου Παναγιώτα 
 
  

Ο 2ος Κύκλος μαθημάτων θα γίνει κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και θα αφορά 

μαθήματα διαχείρισης Κινδύνου, Κρίσεων, Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, Ηγεσίας 

και Εσωτερικής Λειτουργίας της κλινικής. 

   

Ειδικότερα θα κινηθούμε κάνοντας χρήση των υπαρχόντων πρωτοκόλλων και 

κατευθυντήριων οδηγιών της 4ης ΥΠΕ, γι΄αυτό και ζητήσαμε την συνδρομή συναδέλφων 

μας, από άλλα τμήματα και τομείς, με ιδιαίτερη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα  

Χειρουργείου,Ψυχολογίας, Οργάνωσης και management.  

 

Παρακαλούμε για την συνέργεια σας , την κατανόηση σας για τις ημέρες εκείνες 

καθώς και την συμμετοχή σας με σκοπό την καλύτερη επίτευξη του στόχου μας,το  

εμπλουτισμό των ιδεών μας και την επέκταση της δραστηριότητας.   

 
 
 

Οι Κλινικοί Εκπαιδευτές  Η προϊσταμένη 
 

Τσόγκα Γιάννα 
Μόσχογλου Ζαχαρίας 
Τσινσίνη Μαργαρίτα 

  
 

Μπαϊνούζη Σταματία 

 
  


