
                                                  
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
   Η Οργανωτική Επιτροπή και το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών Ν. Έβρου µετά την 
επιτυχία της 1ης Διηµερίδας που διοργάνωσε στις 6 και 7 Απριλίου του 2013, την οποία 
παρακολούθησαν 300 επαγγελµατίες υγείας και φοιτητές, µε βαθύ αίσθηµα ευγνωµοσύνης, 
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όσους συντέλεσαν  στην επίτευξη των στόχων και των 
προσδοκιών, για µία διηµερίδα µε µεγάλη συµµετοχή και πλούσια θεµατολογία.  
Συγκεκριµένα ευχαριστούµε : 

• τον Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε. κ. Ραπτόπουλο Νίκο που φιλοξένησε την διοργάνωση και 
µας τίµησε µε χαιρετισµό  στην έναρξη της, 

• την Διευθύντρια Νοσ. Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Ε. κα Εµµανουηλίδου Ευµορφία για την 
συµβολή  και την συµµετοχή της καθ΄όλη τη διάρκεια της διηµερίδας, 

• τον Γεν. Γραµµατέα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. ΕΣΥ και Οργανωτικό Γραµµατέα της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Αβραµίδη Γεώργιο, που µε την παρουσία του 
τίµησε την διοργάνωση µας και συνέβαλε στην ενηµέρωση των συναδέλφων, 

• τον Ταµία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. ΕΣΥ και συντοπίτη µας κ. Δραχτίδη Γεώργιο που µας  
τίµησε µε την παρουσία του και αυτή τη φορά αλλά και για τη συµβολή του στα 
Μ.Μ.Ε., 

• την Προϊσταµένη των Τ.Ε.Π. κα Τσιλίκα Τριάδα που µε υποδειγµατική οργανωτική 
ικανότητα κάλυψε γραµµατειακά τη διηµερίδα. 
 

   Επειδή όµως η επιτυχία ουσιαστικά ανήκει σε αυτούς που πρόσφεραν γνώση και κράτησαν 
αµείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων, η διοργανώτρια αρχή οφείλει να συγχαρεί  και να 
ευχαριστήσει ιδιαιτέρως : 

• το κλιµάκιο της ΜΕΘ του Νοσοκ. Παίδων ‘’Π. κ Α. Κυριακού’’ αποτελούµενο από 
τις κυρίες: Φεϊζίδου Παρασκευή (Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ΜΕΘ), Πατσούρα 
Αριστούλα (Επιµελήτρια Α΄ ΜΕΘ), Ευστρατίου Φραγκούλα (Εξειδικευµένη 
Παιδιατρική Νοσηλεύτρια ΜΕΘ) και Μοροµάλου Λεµόνια (Εξειδικευµένη 
Παιδιατρική Νοσηλεύτρια ΜΕΘ),οι οποίες απέδειξαν µε τις διαλέξεις τους, τα 
κλινικά φροντιστήρια αλλά και την αθρόα συµµετοχή των συναδέλφων σ’ αυτά, 
πόσο ουσιαστική και πολύτιµη είναι η προσπάθεια τους για εκπαίδευση, στην 
«βασική υποστήριξη της ζωής του παιδιού», 
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• τον κ. Κεσσάτη Αθανάσιο (υπεύθυνο Τµήµατος Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ-
ΘΡΑΚΗΣ) για την µεταδοτικότητα της γνώσης και της εµπειρίας πάνω στη 
διαχείριση του αεραγωγού στη διασωλήνωση, 

• τους εισηγητές: κα Βουλγαρίδου Αθανασία Τ.Ε. Νοσηλεύτρια  Π.Γ.Ν.Ε. 
ΜΕΝΝ, κα Στοϊκούδη Ιφιγένεια Τ.Ε. Νοσηλεύτρια Π.Γ.Ν.Ε. ΜΕΝΝ, κ. 
Ράπτης Κλεάνθης Τ.Ε. Νοσηλευτής  Π.Γ.Ν.Ε. ΜΕΝΝ, κα    Κουσοφίδου 
Ραλλού Τ.Ε. Νοσηλεύτρια Π.Γ.Ν.Ε. ΜΕΝΝ, κα Καζάκου Παναγιώτα Τ.Ε. 
Νοσηλεύτρια Π.Γ.Ν.Ε.ΜΕΝΝ, κα Μπακαλούδη Θεοδώρα  Τ.Ε. 
Νοσηλεύτρια Π.Γ.Ν.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, κα Βεντούρη Σαραντούλα Τ.Ε 
Νοσηλεύτρια MSc Τµήµα Ενδονοσοκοµειακών  Λοιµώξεων  Π.Γ.Ν.Ε, κ. 
Λεµονάκη Νικόλαο Τ.Ε Νοσηλευτής MSc Τµήµα Ενδονοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων Π.Γ.Ν.Ε και κα Μορθανάση Φωτεινή Τ.Ε Νοσηλεύτρια Χειρ. 
Ειδικότητα  ΤΕΠ –Π.Γ.Ν. Έβρου , που µε τις διαλέξεις τους επιτεύχθηκε ο 
πλουραλισµός στην θεµατολογία της διοργάνωσης, 

• τις εκπαιδεύτριες κα Καυκιά Θεοδώρα- MSc,PhD(c)Καθηγήτρια εφαρµογών 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και κα Κωνσταντικάκη  Βάϊα – MSc, PhD Υπεύθυνη 
Γραφείου Εκπαίδευσης .  Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΈΝΕΙΟ για τις πολύτιµες µεθόδους 
που παρουσίασαν πάνω στη συγγραφή επιστηµονικών εργασιών και 
ενθάρρυναν έτσι, ακόµη και τους αδαής στο είδος, να το επιχειρήσουν. 

• τους καθηγητές κ. Τσίγκα Αλέξανδρο Επίκουρο Καθηγητή Πολυτεχνείου 
Ξάνθης Δ.Π.Θ και κ. Μαυρίδη Όµηρο-Καθηγητή Ψυχολογίας 
Πανεπιστηµίου DORTMUND, οι οποίοι µε τη διδακτική εµπειρία και γνώση 
στα θέµατα που ανέπτυξαν, µας έδειξαν άλλους τρόπους σκέψεις και 
προσέγγισης. Η παρουσία τους ήταν τιµή µας!  
 

   Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την Ε.Ν.Ε. για την χορηγία των µονάδων 
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης αλλά και την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.Ε.Σ.Υ. για την υλικοοικονοµική 
στήριξη αυτής της προσπάθειας, δύο θεσµούς της νοσηλευτικής κοινότητας µε παράλληλους 
δρόµους, που αγκάλιασαν την διηµερίδα µας υπό την αιγίδα τους.   
 
 

Για το Δ.Σ 

      Ο Πρόεδρος 
 
Γεώργιος  Ποντισίδης 

   Ο Γραµµατέας  
 
Αντώνιος  Ποντίδης  


