Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό
του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους
Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές.
Το νέο έτος 2009 να είναι για όλους δημιουργικό, παραγωγικό και
γεμάτο υγεία.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Συνέδρια-Ημερίδες:

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
Λάρισα 18- 20 Νοεμβρίου 2008
Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το «3ο Συνέδριο Επιστημόνων
Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων» με θέμα «Χρόνια Νόσος και ψυχική
υγεία» το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το 5ο Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.). Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής ήταν ο Καθηγητής
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικηφόρος Αγγελόπουλος και
πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής ήταν η Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Λάρισας κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου.
Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1000 σύνεδροι. Η έναρξη των
εργασιών του συνεδρίου έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Καθηγητή πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, ο οποίος στην εναρκτήρια
ομιλία ανέπτυξε το θέμα: Κάπνισμα τα τελευταία 100 χρόνια. Μια χρόνια νόσος
στην Ελλάδα.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 9 διαλέξεις με θέματα την
αγχώδη διαταραχή και τα σωματικά νοσήματα, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
της ψυχικής νόσου, τη σημασία της χρονιότητας στις σύγχρονες ψυχικές παθήσεις, τη
φροντίδα του χρόνιου ψυχωσικού στην κοινότητα, τις προκαρκινικές βλάβες του
στόματος, τις ουσιοεξαρτήσεις, την

οικογένεια και τον χρόνιο πάσχοντα, τη

σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με κακώσεις του νωτιαίου μυελού και τα
ψυχιατρικά προβλήματα των υπογόνιμων ζευγαριών και την υποστήριξή τους.
Επίσης

πραγματοποιήθηκαν

5

στρογγυλά

τραπέζια,

ποικίλης

θεματολογίας

πλαισιωμένα από επιστήμονες κυρίως της ψυχικής υγείας και ένα κλινικό
φροντιστήριο με θέμα: Ποιότητα ζωής και ψυχοπαθολογία στους πάσχοντες από
καρκίνο και στις οικογένειές τους. Οι ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις
ξεπέρασαν τις 200.
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Ημερίδα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
«Ψυχιατρικές διαταραχές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»
Λάρισα 1-11-2008
Στο συνεδριακό κέντρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας πραγματοποιήθηκε την 1η
Νοεμβρίου 2008 ημερίδα με θέμα «Ψυχιατρικές διαταραχές στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».
Στα πλαίσια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από καθηγητές του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος
Νοσηλευτικής

του

Τ.Ε.Ι.

Λάρισας.

Ο

Καθηγητής

ψυχιατρικής

του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικηφόρος Αγγελόπουλος ανέπτυξε το θέμα:
Σωματόμορφες διαταραχές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο Λέκτορας
ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Οδυσσέας Μουζάς μίλησε για
την κατάθλιψη των εφήβων και την οικογένεια, ενώ ο Καθηγητής
Ψυχιατρικής του τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας κ. Σιδέρης
Μπακούρας αναφέρθηκε στις ψυχιατρικές διαταραχές των ηλικιωμένων. Στη
διάλεξή της η καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας κ.
Ευαγγελία Κοτρώτσιου αναφέρθηκε στη φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος στο
σπίτι, ενώ η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου κ. Μαίρη Γκούβα μίλησε για τους επαγγελματίες υγείας και την
οικογένεια του ψυχικά πάσχοντος. Επίσης πραγματοποιήθηκε ένα στρογγυλό
τραπέζι με θέμα: Η Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία στα πλαίσια της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
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ΕΦΥΚΕ
1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Η Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου
25-27/10/08
Τις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου της ΕΦΥΚΕ παρακολούθησαν
καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής. Στα πλαίσια του
συνεδρίου διοργανώθηκε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παιδί και Φροντίδα»
στο οποίο προήδρευσαν η

Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλευτικής

Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου και η κ. Μήτσιου-Δάκτυλα Γλυκερία.
Το θέμα «Εννοιολογικός προσδιορισμός της φροντίδας - νοσηλευτική
φροντίδα» ανέπτυξε η Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος κ. Ιωάννα
Παπαθανασίου. Η κ. Ελένη Λαχανά, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος
ανέπτυξε το θέμα «Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή στην προαγωγή της
υγείας του παιδιού». Ο κ. Κωνσταντίνος Τσάρας, Καθηγητής Εφαρμογών του
Τμήματος παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής νοσηλευτικής
έρευνας με θέμα «Ενημέρωση παιδιού κατά την προεγχειρητική ετοιμασία»,
ενώ η κ. Γλυκερία Μήτσιου-Δάκτυλα ανέπτυξε το θέμα «Η εμφάνιση και
διαχείριση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους». Το
θέμα

«Παρηγορητική φροντίδα» ανέπτυξε ο Καθηγητής Εφαρμογών του

Τμήματος κ. Θεοδόσης Παραλίκας
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7th European Conference of Nurse Educators
Plovdiv, 9-10 October 2008
Τις εργασίες του 7th European Conference of Nurse Educators το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Plovdiv της Βουλγαρίας
Οκτωβρίου

2008

παρακολούθησαν

η

από

Καθηγήτρια

9 έως 10
κ.

Ευαγγελία

Κοτρώτσιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλευτικής και ο Καθηγητής
Εφαρμογών κ. Θεοδόσης Παραλίκας. Στα πλαίσια του συνεδρίου η κ.
Κοτρώτσιου παρουσίασε εργασία με θέμα: Bulling and victimization among
students in Technical Schools, και ο κ. Παραλίκας παρουσίασε εργασία με
θέμα: Attitudes and opinions of the population on a nurse’s role as a counselor
in primary health care.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.
14η Νοσηλευτική Ημερίδα
Λάρισα 21-6-2008
Τις εργασίες της 14ης Νοσηλευτικής Ημερίδας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Νοσηλευτών Χειρουργείου στις 21-6-2008 στη Λάρισα, παρακολούθησε η
εργαστηριακή

συνεργάτης

του

τμήματος

Νοσηλευτικής

κ.

Ευσταθία

Αμπλιανίτη εκπροσωπώντας το τμήμα Νοσηλευτικής. Κατά τη διάρκεια της
ημερίδας μέσα από μία πλούσια θεματολογία οι Νοσηλευτές είχαν την
ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις και
τεχνικές της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.
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ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΑΕΚ –PLEASE ENTER
3-6-2008
Στο Συνεδριακό κέντρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
«Πρακτικός

Οδηγός

Επιχειρηματικότητας-Μελέτες

περίπτωσης

του

προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Please Enter. Επιμέλεια Π. Φιτσιλής 2008». Στο
πρόγραμμα συμμετείχε η κ. Ελένη Λαχανά, Καθηγήτρια Εφαρμογών του
τμήματός μας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης η κ. Λαχανά παρουσίασε το
επιχειρηματικό σχέδιο «Παροχή υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον-Home Care»,
το οποίο περιλαμβάνεται στο παραπάνω βιβλίο.

3ο Συμπόσιο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας
Λάρισα 23-25 Μαΐου 2008
Τις εργασίες του 3ου Συμποσίου Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας, το
οποίο πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25 Μάη 2008, στη Λάρισα
παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και πλήθος φοιτητών του τμήματός μας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν παρουσιάσεις των πιο πρόσφατων και
σημαντικών εξελίξεων στον χώρο από ειδικούς τόσο από την Ελλάδα όσο και
από το εξωτερικό.
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35Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 12-15 Μάη 2008
Τις εργασίες του 35ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, το οποίο
διοργανώθηκε

από

τον

Εθνικό

Σύνδεσμο

Νοσηλευτών

Ελλάδος

παρακολούθησε η καθηγήτρια εφαρμογών του τμήματος Νοσηλευτικής κ.
Ελένη Λαχανά, η οποία

εκπροσώπησε το Τμήμα Νοσηλευτικής και

προήδρευσε σε συνεδρία ελευθέρων ανακοινώσεων. Το Θέμα του Συνεδρίου
«Νοσηλευτική: Ασφάλεια και Ποιότητα στο Εργασιακό Περιβάλλον»
συγκέντρωσε το ευρύτερο ενδιαφέρον των νοσηλευτών, όπου με τις
εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούσαν την ποιότητα
φροντίδας και την ασφάλεια τόσο των ασθενών, όσο και των εργαζομένων
στο Σύστημα Υγείας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 12 έως
15 Μαΐου.

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λευκάδα, 12-15 Μάη 2008
Τις εργασίες του 1ου Πανελληνίου Επιστημονικού και Επαγγελματικού
Συνεδρίου,

το οποίο διοργάνωσε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στην

Λευκάδα από 12 έως 15 Μαΐου, παρακολούθησε η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νοσηλευτικής Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου, η οποία ήταν και μέλος
της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και ο Καθηγητής Εφαρμογών
του Τμήματος κ. Θεοδόσης Παραλίκας, οι οποίοι εκπροσώπησαν το Τμήμα
Νοσηλευτικής. Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έγινε από τον Υπουργό
υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το συνέδριο
παρακολούθησαν πλήθος επαγγελματιών Νοσηλευτών καθώς επίσης και
φοιτητές του τμήματός μας, οι οποίοι συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.
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LARISSA SYMPOSIA NO 13
Ουρογυναικολογικά προβλήματα και παθήσεις του πυελικού
εδάφους
Λάρισα, 29-30 Μαρτίου 2008
Στο

αμφιθέατρο

του

Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου

Λάρισας

πραγματοποιήθηκε το 13ο συμπόσιο που οργανώθηκε από τη Μαιευτική και
Γυναικολογική

κλινική

του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας.

Μέλος

της

οργανωτικής επιτροπής του συμποσίου ήταν ο Διευθυντής της Σ.Ε.Υ.Π. του
Τ.Ε.Ι. Λάρισας Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Αργυρούδης. Τις εργασίες του
συμποσίου παρακολούθησαν οι καθηγητές και πλήθος φοιτητών του
τμήματός μας.
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Εκδηλώσεις

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1-10-2008
Στο συνεδριακό κέντρο του Τ.Ε.Ι Λάρισας έγινε η τελετή υποδοχής των
νεοεισαχθέντων φοιτητών του τμήματός μας για το χειμερινό εξάμηνο 20082009. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις
σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής, τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες
ακαδημαϊκές δραστηριότητες του τμήματος και τα προγράμματα ERASMUS.
Στους φοιτητές απεύθυναν χαιρετισμό η Προϊσταμένη του Τμήματος
Καθηγήτρια

κ.

Ευαγγελία Κοτρώτσιου,

η υπεύθυνη

του Α’ Τομέα

Νοσηλευτικών και Γενικών μαθημάτων Καθηγήτρια Εφαρμογών κ. Ελένη
Λαχανά και ο υπεύθυνος του Β’ Τομέα Ιατρικών Μαθημάτων Καθηγητής κ.
Σιδέρης Μπακούρας. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του
Τμήματος και σπουδαστικά θέματα από τους Καθηγητές εφαρμογών κ.
Ιωάννα Παπαθανασίου, κ. Θεοδόση Παραλίκα, κ. Κωνσταντίνο Τσάρα και κ.
Μαρία Τσαπράνη. Ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν οι καθηγητές του Τμήματος, οι πρωτοετείς φοιτητές και
αρκετοί γονείς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Στις 18-9-2008 πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι.
Λάρισας συνάντηση - ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία,
την διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων,

όλων των

εργαστηριακών και των επιστημονικών συνεργατών του τμήματος μας.
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
19-6-2008 και 15-12-2008
Στις 19-6-2008 και 15-12-2008 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των
αποφοίτων

του

τμήματος

Νοσηλευτικής.

Στην

τελετή

ορκωμοσίας

παρέστησαν οι καθηγητές του τμήματός μας, διοικητικοί υπάλληλοι καθώς
επίσης γονείς, φίλοι και συγγενείς των αποφοίτων του τμήματός μας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Εκδήλωση ραδιοφωνικού σταθμού Ι.Μ. Λαρίσης και Τιρνάβου
Λάρισα 6-6-2008
Το Τμήμα Νοσηλευτικής εκπροσώπησε η εργαστηριακή συνεργάτης του
τμήματος κ. Γεωργία Κυπαρίση σε εκδήλωση του ραδιοφωνικού σταθμού της
Ιεράς

Μητροπόλεως

Λαρίσης

και

Τυρνάβου.

Στην

εκδήλωση

ο

πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
δραστηριότητες των φοιτητών στα πλαίσια της εργαστηριακής κλινικής
άσκησης

του

μαθήματος

Κοινοτική

Νοσηλευτική

ΙΙ,

η

οποία

πραγματοποιείται στο χώρο των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως με την
εποπτεία

της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Κυπαρίση. Παράλληλα με την

άσκηση οι φοιτητές παρουσιάζουν σε ραδιοφωνική εκπομπή

θέματα που

αφορούν στη φροντίδα υγείας.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
16-4-2008
Στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση με
θέμα: « Ο ρόλος της εκπαίδευσης στον εθελοντισμό». Την εκδήλωση η οποία
συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας παρακολούθησαν καθηγητές
και πλήθος φοιτητών του τμήματός μας.

Εκδήλωση για την πρόληψη της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
26-11-2008
Με τη συμμετοχή των πολιτειακών και πολιτικών αρχών της πόλης και
πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας στις 26
Νοεμβρίου 2008 εκδήλωση για την πρόληψη της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας την οποία συνδιοργάνωσαν το τμήμα Πνευμονολογίας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και ο Δήμος
Λαρισαίων. Στην εκδήλωση μίλησαν η κ. Χρύσα Χατζόγλου, Επίκουρος
Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κ.
Στυλιανή Κοτρώτσιου, Νοσηλεύτρια, M.Sc, Εργαστηριακός Συνεργάτης του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας
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Εκπαιδευτικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Στο Βερολίνο έγινε η πρακτική άσκηση των φοιτητών του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», το οποίο πραγματοποιείται
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το
Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Τους φοιτητές συνόδευσαν οι
εκπαιδευτικοί: κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου Καθηγήτρια και Προϊσταμένη του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, κ. Ζωή Ρούπα Καθηγήτρια του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, κ. Δέσποινα Σαπουντζή- Κρέπια
Καθηγήτρια και Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης, κ. Μαίρη Γκούβα, Επίκουρος Καθηγήτρια

του Τμήματος

Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και ο κ. Θεοδόσης Παραλίκας Καθηγητής
Εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής στο Βερολίνο από 23/6 έως 27/6/2008 οι φοιτητές
συνοδευόμενοι από τους καθηγητές επισκέφθηκαν δομές «φροντίδας στο
σπίτι», όπου ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο της δομής Pflegewerk κ.
Γιαννακόπουλο σχετικά με το μοντέλο, την αποστολή και τις δραστηριότητες
της συγκεκριμένης δομής. Παράλληλα επισκέφθηκαν μονάδα παρηγορητικής
φροντίδας καθώς επίσης και έναν σύγχρονο ξενώνα φροντίδας ηλικιωμένων.
Επίσκεψη πραγματοποίησαν και στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας της
Γερμανίας,

όπου ενημερώθηκαν από τον Dr. med. Horst Peretzki για τα

ομοσπονδιακά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας και άλλες
δραστηριότητες του υπουργείου υγείας της Γερμανίας.
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ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το τμήμα Νοσηλευτικής ολοκλήρωσε την Έκθεση Ακαδημαϊκού
Προγραμματισμού για τα έτη 2008-2012
Βασικές Ενότητες
1)

Στόχοι του Τμήματος

α) ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων:
βασικοί άξονες ανάπτυξης,
συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα,
μέτρα για την υλοποίηση των στόχων,
συμμετοχή στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,
προαγωγή καινοτομίας, αριστείας, χρήση ΤΠΕ
β) μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό:
συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας και εργασίας,
φοιτητική μέριμνα,
διασφάλιση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προοπτικών διδασκόντων
και αποφοίτων
ισότιμη μεταχείριση ατόμων διαφορετικού φύλου, διαφορετικής εθνικότητας
και γλώσσας, ΑΜΕΑ,
κοινωνική δικαιοσύνη: στήριξη φοιτητών με χαμηλό εισόδημα, μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας που αντιμετωπίζει έκτακτα προσωπικά προβλήματα,
γ) συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
δραστηριότητες που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και ερευνητικές
πρωτοβουλίες σχετικά με ζητήματα τοπικού/περιφερειακού
ενδιαφέροντος
δ) Υποδομή και Εξοπλισμός: καταγραφή υφιστάμενων υποδομών και
εξοπλισμού για τη διδασκαλία και έρευνα και προγραμματισμός για
την επόμενη τετραετία.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
«Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας»
Στην εναρκτήρια τελετή του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημόνων
Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της
Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου η έκδοση του
ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Διεπιστημονική Φροντίδα
Υγείας». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
περιοδικού http://www.inhealthcare.gr

Οδηγός Σπουδών του τμήματος νοσηλευτικής
Κυκλοφόρησε και διανέμεται ήδη στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς
του τμήματός μας ο Οδηγός Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής
Ο οδηγός σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές, στο Εκπαιδευτικό
Προσωπικό καθώς επίσης στους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες
του τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Ο σκοπός της έκδοσής του είναι η
ενημέρωσή τους τόσο σε θεσμικά όσο και σε εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στις
σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής.
Μέσα από τις σελίδες του, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει
αναλυτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ακαδημαϊκή
κοινότητα καθώς επίσης και το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής.
Στο πρώτο μέρος του οδηγού παρουσιάζονται αναλυτικά οι σπουδές στο
τμήμα Νοσηλευτικής, το εκπαιδευτικό προσωπικό η διοικητική διάρθρωση του
τμήματος οι ερευνητικές δραστηριότητες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα και το πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης.
Στο δεύτερο μέρος του οδηγού παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα
σπουδών του τμήματος.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS).
Το Τμήμα Νοσηλευτικής συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος Socrates –
Erasmus με τα εξής Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
Universita Palackého, Olomouc (Ολομούκ-Τσεχία)
School of Nursing , Nicosia (Λευκωσία-Κύπρος)
Transilvania University of Brasov (Μπράσοβ – Ρουμανία)
Evangelische Fachhochschule Berlin (Βερολίνο-Γερμανία)
Οι νέες συνεργασίες του Τμήματος είναι με:
Plovdiv Medical University (Πλόβντιβ-Βουλγαρία)
State School of Higher Vocational Education in Jaroslaw (Πολωνία)
-Από 14-4 έως 18-4-2008 πραγματοποίησε επίσκεψη η διευθύντρια της
Νοσηλευτικής Σχολής Λευκωσίας κ. Μίτσιγκα, η οποία πραγματοποίησε διάλεξη με
θέμα «χειρουργική νοσηλευτική» και επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας
-Από 19 έως 23 Μαΐου 2008 επισκέφθηκε το τμήμα μας η κ. Renata Halmo,
Καθηγήτριας Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο του OLOMOUC-Τσεχία, η οποία
πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα σχετικό με τη Νοσηλευτική εκπαίδευση στη Τσεχία
-Από 8 έως 12 Δεκεμβρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Νοσηλευτική
Σχολή Λευκωσίας η Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου και ο
Καθηγητής Εφαρμογών κ. Θεοδόσης Παραλίκας. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων η κ. Κοτρώτσιου έδωσε διάλεξη με θέμα: Κοινωνική Ψυχιατρική και
Θεραπευτική Σχέση και ο κ. Παραλίκας ανέπτυξε το θέμα: Παρηγορητική Φροντίδα
Ακολούθησαν επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο Ιατρείο Πόνου και
σε δομές Κοινοτικής και Ψυχικής Υγείας
Στα πλαίσια του προγράμματος:
μια φοιτήτρια από το Transylvania University of Brasov (Μπράσοβ –
Ρουμανία) και τρεις φοιτήτριες από τη Νοσηλευτική Σχολή Λευκωσίας- Κύπρος
πραγματοποίησαν

την πρακτική τους άσκηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Λάρισας, ενώ ένας φοιτητής του τμήματός μας πραγματοποίησε την πρακτική του
άσκηση στη Λευκωσία.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»
Στις 29 και 30/9/2008 υποστήριξαν με επιτυχία τις διπλωματικές τους
εργασίες

οι

φοιτητές

του

μεταπτυχιακού

προγράμματος

σπουδών

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» το οποίο γίνεται από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Λάρισας.
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν η κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου,
Καθηγήτρια και Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία έχει και
την ευθύνη του μαθήματος «Φροντίδα στο σπίτι», η κ. Ζωή Ρούπα,
Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής, η οποία έχει και την ευθύνη για το
μάθημα «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα» και ο Καθηγητής και
Προϊστάμενος του Τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων κ. Παναγιώτης
Πλαγεράς, ο οποίος έχει την ευθύνη του μαθήματος «ΕναλλακτικέςΣυμπληρωματικές Θεραπείες».
Επίσης συγκεκριμένες θεματικές ενότητες για διδασκαλία έχουν ανατεθεί από
τις υπεύθυνες Καθηγήτριες των παραπάνω μαθημάτων αντίστοιχα στους
Καθηγητές Εφαρμογών κ. Ιωάννα Παπαθανασίου, κ. Ελένη Λαχανά, κ.
Κωνσταντίνο Τσάρα και στην κ. Στέλλα Ζέττα, εργαστηριακή συνεργάτη του
Τμήματος. Επίσης

από τον υπεύθυνο του μαθήματος «Διαπολιτισμική

Φροντίδα Υγείας» κ. Νικόλαο Σκεντέρη, Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ανατεθεί στον κ. Θεοδόση
Παραλίκα, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματός μας η διδασκαλία της
θεματικής ενότητας «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική Φροντίδα».
Στην

ειδική διατμηματική πενταμελή επιτροπή του μεταπτυχιακού

προγράμματος

σπουδών

συμμετέχουν

οι

καθηγήτριες

του

τμήματος

Νοσηλευτικής κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου και κ. Ζωή Ρούπα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα Νοσηλευτικής, συμμετέχει στο 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πηγές χρηματοδότησης του
Προγράμματος

Πρακτικής

Άσκησης

των

φοιτητών

του

τμήματος

Νοσηλευτικής σε νοσοκομεία (δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα) για
διάστημα ενός εξαμήνου. Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η
κ. Μαρία Τσαπράνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος.

Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
Το τμήμα Νοσηλευτικής μέσω της επιτροπής εκπαίδευσης και ερευνών του
ΤΕΙ Λάρισας υλοποιεί πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης διάρκειας
400 ωρών με τίτλο «Ψυχική Υγεία-Ειδική Αγωγή». Προϋπόθεση για την
παρακολούθηση του προγράμματος είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. Επιστημονικός
Υπεύθυνος του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου.
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης
δίνονται είτε από την γραμματεία του προγράμματος είτε στην ιστοσελίδα
www.ygeia.teilar.gr
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Ανακοινώσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ολοκληρώθηκε

η

έκθεση

εσωτερικής

αξιολόγησης

του

Τμήματος

Νοσηλευτικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Σκοπός της Εσωτερικής
Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική
άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, με βάση
αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής
αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους:
•

Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος

•

Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης

•

Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης

•

Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος,
όπου και εφόσον είναι εφικτό

•

Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος,
όπου και εφόσον είναι εφικτό.

Τέσσερις ομάδες Κριτηρίων και Δεικτών Διασφάλισης Ποιότητας,
προσμετρούνται και αναλύονται κατά τη διαδικασία

Εσωτερικής

Αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής .
Αυτές είναι:
Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο
Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοικητικές και Λοιπές Υπηρεσίες ( Στρατηγικές ανάπτυξης και σχέσεις με
εταίρους και φορείς ).
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση και θα συνεχιστεί
και τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει όμως να αποτελέσει την αφετηρία ενός
γόνιμου

διαλόγου,

ο

οποίος

παλινδρομήσεις θα οδηγήσει

σύντομα

και

χωρίς

εσωστρεφείς

στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής

διαδικασίας .
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