
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021) 

Αναγνωρίζουμε ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις δραστηριότητες του προσωπικού που ασχολείται με 

τη φροντίδα υγείας. Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης είναι 

απαραίτητο για να βοηθήσει το νοσηλευτικό προσωπικό να διατηρήσει και να βελτιώσει τις 

ικανότητές του, καθώς τα νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας και η τεχνολογία εξελίσσονται. 

Επιπλέον, βοηθά στη δημιουργία εργασιακής κουλτούρας με κοινό όραμα και έμφαση στο 

χρήστη υπηρεσιών υγείας.  

 

Με βάση τα παραπάνω, στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας υλοποιείται κάθε Τρίτη και 

Πέμπτη, στο Αμφιθέατρο, το παρακάτω εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

5/10:  

11:00- 11:30  «Συμμόρφωση των Επαγγελματιών 

υγείας   στην    Υγιεινή των χεριών» 

11:30-12:00 «Ηθική & Δεοντολογία Νοσ/κής» 

12:30-13:00 «Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού 

και Αερισμός» 

7/10: 

12:30-13:00 «Αναρρόφηση ανοιχτού τύπου» 

 

 

12/10:  

12:30-13:15 «Φλεβοκέντηση» 

13:15-14:00 «Καθετηριασμός ουροδόχου 

κύστεως» 

14/10: 

12:30-13:00 «Αναρρόφηση ανοιχτού τύπου» 

13:00-14:00 «Χρήση φορητού αναπνευστήρα» και 

«Αναρρόφηση κλειστού τύπου» 

19/10: 

12:30-13:00 «Συμμόρφωση των Επαγγελματιών 

υγείας   στην    Υγιεινή των χεριών» 

13:00-13:30 «Ηθική & Δεοντολογία Νοσ/κής» 

13:30-14:00 «Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού 

και Αερισμός» 

21/10: 

12:30-13:30 ««Περιορισμός διασποράς 

πολυανθεκτικών μικροβίων & ΜΑΠ», «Υγιεινή 

Περιβάλλοντος» 

13:30-14:00 «Διαχείριση ασθενών με covid» 

14:00-14:30 «Οξυγονοθεραπεία & συσκευές 

χορήγησης Ο2» 

26/10: 

12:30-13:15 «Φλεβοκέντηση» 

13:15-14:00 «Καθετηριασμός ουροδόχου 

κύστεως» 

28/10: 

 



 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

2/11:  

12:30-13:00 «Συμμόρφωση των 

Επαγγελματιών υγείας   στην    Υγιεινή των 

χεριών» 

13:00-13:30 «Ηθική & Δεοντολογία Νοσ/κής» 

13:30-14:00 «Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού 

και Αερισμός» 

4/11: 

12:30-13:30 ««Περιορισμός διασποράς 

πολυανθεκτικών μικροβίων & ΜΑΠ», «Υγιεινή 

Περιβάλλοντος» 

13:30-14:00 «Διαχείριση ασθενών με covid» 

14:00-14:30 «Οξυγονοθεραπεία & συσκευές 

χορήγησης Ο2» 

9/11:  

12:30-13:15 «Φλεβοκέντηση» 

13:15-14:00 «Καθετηριασμός ουροδόχου 

κύστεως» 

11/11: 

12:30-13:00 «Αναρρόφηση ανοιχτού τύπου» 

13:00-14:00 «Χρήση φορητού αναπνευστήρα» και 

«Αναρρόφηση κλειστού τύπου» 

16/11: 

12:30-13:00 «Συμμόρφωση των 

Επαγγελματιών υγείας   στην    Υγιεινή των 

χεριών» 

13:00-13:30 «Ηθική & Δεοντολογία Νοσ/κής» 

13:30-14:00 «Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού 

και Αερισμός» 

18/11: 

12:30-13:30 «Περιορισμός διασποράς 

πολυανθεκτικών μικροβίων & ΜΑΠ», «Υγιεινή 

Περιβάλλοντος» 

13:30-14:00 «Διαχείριση ασθενών με covid» 

14:00-14:30 «Οξυγονοθεραπεία & συσκευές 

χορήγησης Ο2» 

23/10: 

12:30-13:15 «Φλεβοκέντηση» 

13:15-14:00 «Καθετηριασμός ουροδόχου 

κύστεως» 

25/10: 

12:30-13:00 «Αναρρόφηση ανοιχτού τύπου» 

13:00-14:00 «Χρήση φορητού αναπνευστήρα» και 

«Αναρρόφηση κλειστού τύπου» 

30/11: 

12:30-13:00 «Συμμόρφωση των 

Επαγγελματιών υγείας στην Υγιεινή των 

χεριών» 

13:00-13:30 «Ηθική & Δεοντολογία Νοσ/κής» 

13:30-14:00 «Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού 

και Αερισμός» 

 



 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

 2/12: 

12:30-13:30 «Περιορισμός διασποράς 

πολυανθεκτικών μικροβίων & ΜΑΠ», «Υγιεινή 

Περιβάλλοντος» 

13:30-14:00 «Διαχείριση ασθενών με covid» 

14:00-14:30 «Οξυγονοθεραπεία & συσκευές 

χορήγησης Ο2» 

7/12:  

12:30-13:15 «Φλεβοκέντηση» 

13:15-14:00 «Καθετηριασμός ουροδόχου 

κύστεως» 

9/12: 

12:30-13:00 «Αναρρόφηση ανοιχτού τύπου» 

13:00-14:00 «Χρήση φορητού αναπνευστήρα» και 

«Αναρρόφηση κλειστού τύπου» 

14/12: 

12:30-13:00 «Συμμόρφωση των 

Επαγγελματιών υγείας   στην    Υγιεινή των 

χεριών» 

13:00-13:30 «Ηθική & Δεοντολογία Νοσ/κής» 

13:30-14:00 «Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού 

και Αερισμός» 

16/12: 

12:30-13:30 «Περιορισμός διασποράς 

πολυανθεκτικών μικροβίων & ΜΑΠ», «Υγιεινή 

Περιβάλλοντος» 

13:30-14:00 «Διαχείριση ασθενών με covid» 

14:00-14:30 «Οξυγονοθεραπεία & συσκευές 

χορήγησης Ο2» 


