
Στις 8 Φεβρουαρίου 1946, με τον αναγκαστικό

νόμο 915 «Περί γυναικών Αδελφών Νοσοκό‐

μων του Στρατού» ιδρύεται Σώμα Αδελφών

Νοσοκόμων του Στρατού. Η αναγκαιότητα

ίδρυσης προέκυψε από την αναδιοργάνωση

των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων

Δυνάμεων της χώρας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο

πόλεμο για την κάλυψη στελέχωσης των στρα‐

τιωτικών νοσοκομείων από εξειδικευμένες νο‐

σηλεύτριες με σοβαρές νοσηλευτικές γνώσεις

και στρατιωτική αγωγή.

Οι προϋποθέσεις εισόδου στο Σώμα περι‐

λάμβαναν την ελληνική υπηκοότητα, ηλικία

20‐30 ετών, καλή διαγωγή και υγεία και τέλος

όλες οι υποψήφιες να ήταν άγαμες ή να διατε‐

λούσαν σε χηρεία χωρίς τέκνα. Οι στρατιωτικοί βαθμοί που απονεμήθηκαν

ήταν από Ταγματάρχη έως Ανθυπασπιστή.

Οκτώ μήνες αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου 1946, με διάταγμα «Περί ιδρύ‑
σεων Στρατιωτικής Σχολής Εκπαιδεύσεων Αδελφών Νοσοκόμων», καθιερώ‐

νεται επίσημα η ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Εκπαιδεύσεων Αδελφών

Νοσοκόμων (ΣΣΑΝ).

Οι πρώτες μαθήτριες εισήλθαν στη Σχολή στις 14 Νοεμβρίου 1946.
Η ημερομηνία αυτή εορτάζεται ως επέτειος ίδρυσης της Σχολής. Η διάρκεια

εκπαίδευσης ήταν τριετής.

Στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής, η οποία αρχικά στεγάστηκε σε

κτήριο της Μονής Πετράκη και λειτούργησε ως παράρτημα του 401 Γενικού

Στρατιωτικού Νοσοκομείου (ΓΣΝ), σημαντική βοήθεια θα προσφέρουν Αγ‐

γλίδες αξιωματικοί νοσηλεύτριες της Βρετανικής στρατιωτικής αποστολής

μέχρι τις αρχές του 1949. Μετά την αποχώρηση τους, τη διεύθυνση της

Σχολής θα αναλάβει η έφεδρος τότε Ταγματάρχης Κλεοπάτρα Αβαγιανού

(1911‐1977), το βαρυσήμαντο έργο της οποίας αποτέλεσε τον πυρήνα για

την εδραίωση του θεσμού της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής στην Ελλάδα και

την καθιέρωση των Αξιωματικών Νοσηλευτριών.
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Το 1949 οι πρώτες απόφοιτες Αξιωματικοί Νοσηλεύτριες θα αναλάβουν

καθήκοντα εκπαιδευτριών στην Σχολή και θα στελεχώσουν τα Στρατιωτικά

Νοσοκομεία της πρωτεύουσας και της επαρχίας.

Μέχρι το 1953 η Σχολή θα στεγαστεί σε κτίριο του Αρσακείου Γυμνασίου,

το οποίο είχε μετατραπεί και λειτουργούσε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο 423

ΓΣΝ, ενώ για λίγους μήνες θα στεγαστεί στο 411 ΓΣΝ της Τριπόλεως. Από το

1953 και μέχρι το 1970 η Σχολή θα στεγαστεί σε κτίριο του 430 ΓΣΝ (σημερινό

δημοτικό Νοσοκομείο «Ελπίς»).

Την περίοδο 1950‐1955 οι Αξιωματικοί Νοσηλεύτριες ενισχύουν το Εκ‑
στρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα. Συνολικά έλαβαν μέρος

οκτώ (8) Αξκοι Α/Ν. Αρχικά επρόκειτο για την Υπολοχαγό Σωτηρία Χατζη‐

φωτιάδου (24/09/1951) και την Ανθυπολοχαγό Ευαγγελία Κουτσουμπού

(28/02/1952), ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και οι άλλες. Με την αδάμαστη

θέληση και την πειθαρχία τους, έφεραν σε πέρας την αποστολή τους και

απέσπασαν τα συγχαρητήρια και τις τιμές όσων τους έζησαν από κοντά,

γράφοντας μία από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του Σώματος.

Η Υπολοχαγό Σωτηρία Χατζηφωτιάδου μάλιστα, ήταν και η πρώτη μεταξύ

των συμμάχων Α/Ν (πλην των Αμερικανίδων), η οποία τιμήθηκε με το Αμε‐

ρικανικό παράσημο του Χαλκού Αστέρα από τον

Αμερικανό Υποστράτηγο Σομπόρα για τις εξαι‐

ρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα

των Ηνωμένων Εθνών.

Στις 27 Ιανουαρίου το 1951 το υπουργικό

συμβούλιο, με αναγκαστικό νόμο «Περί ρυθμί‑
σεως ζητημάτων αφορώντων το Σώμα Α/Ντων
Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων», θα ορίσει Αρχηγό

του Σώματος Γυναικών Α/Ν των Εθνικών Ενό‐

πλων Δυνάμεων την Βασίλισσα Φρειδερίκη και

στις 2 Σεπτεμβρίου 1954 με νομοθετικό διά‐

ταγμα θα ιδρυθεί «Σώμα Αξιωματικών Α/Ν»
φέροντας τον τίτλο «Βασίλισσα Φρειδερίκη»
και θα καθοριστεί ο διακλαδικός χαρακτήρας

της Σχολής.

Οι πρώτες απόφοιτες το 1957, μετά από ευ‐
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δόκιμη εξάμηνη υπηρεσία και φοίτηση στη Σχολή Εφαρμο‐

γής Υγειονομικού (ΣΕΥ), θα καταταγούν στις τάξεις του

Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής

Αεροπορίας, αντίστοιχα.

Στις αποφοίτους της Σχολής Α/Ν γινόταν απονομή δι‑
πλώματος, σε επίσημη τελετή από την ίδια τη βασίλισσα ή

από αντιπρόσωπό της, σύμφωνα μ’ αυτό που καθόριζε το

ΒΔ18/8/1953, «Περί απονομής διπλώματος είς τάς αποφοι‑
τώσας της Σχολής Α/Ν Αδελφάς Νοσοκόμους». Επίσης, οι κα‐

τατασσόμενες στο σώμα έπρεπε να φέρουν υποχρεωτικά

στη νοσοκομειακή τους στολή, καρφίδα, της οποίας τα χα‐

ρακτηριστικά περιγράφονταν στο παραπάνω ΒΔ.

Με ΒΔ 30/11/1954 κανονίζονται τα χαρακτηριστικά της στολής των 

Αξκών και Ανθστων Α/Ν του Στρατού. Οι απόφοιτες φέρουν πάντοτε το

διακριτικό έμβλημα που απονέμεται σε αυτές όταν ονομάζονται Αξκοι. To

έμβλημα αυτό αποτελεί μια σχηματική απεικόνιση της θεάς Αθηνάς «σκε‐

πτόμενης», μια διάσημη ανάγλυφη παράσταση η οποία βρέθηκε στις αρχές

του αιώνα μας στις πλαγιές της Ακρόπολης και χρονολογείται στα μισά πε‐

ρίπου του 5ου αιώνα π.Χ. Το ρητό του σήματος προέρχεται από τον όρκο

του Ιπποκράτη και είναι «΄Ες οικίας δεοκόσας ανεσίω, εσελεύσομαι επ’ωφε‑
λείη καμνόντων...» δηλαδή «σε όσα σπίτια με καλούν, θα προσέρχομαι για

να βοηθήσω τους πάσχοντες». Η Αθηνά χρησιμοποιούσε τη δύναμη και τη

γνώση της για να στηρίζει αυτούς που υπέφεραν καθώς και τους αναξιοπα‐

θούντες.

Παράλληλα, οι απόφοιτες φέρουν το διακριτικό σήμα της ειδικότητας

των νοσηλευτών, το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα ράβδου, φιδιού και λυχνίας.

Την ιατρική ράβδο στην οποία είναι τυλιγμένο ένα φίδι, σύμφωνα με την ελ‐

ληνική μυθολογία έφερε ο Ασκληπιός, θεός της Υγείας και της Ιατρικής, ενώ

με το λυχνάρι της η Florence Nightingale επισκεπτόταν κάθε βράδυ τους

ασθενείς.

Στις 13 Μαρτίου 1970 καθορίστηκε ανώτατο όριο ηλικίας για την εισα‐

γωγή στη Σχολή, το 22ο έτος και επιτράπηκε η τεκνοποίηση υπό όρους

(ΝΔ475/70). Η Σχολή στεγάστηκε τότε στο χώρο του 401 ΓΣΝ.

Με το ΝΔ 1032/71 οι Αξκοι Α/Ν αποτέλεσαν κοινό Σώμα που υπαγόταν
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στο Αρχηγείο ΕΔ και είχε ως αποστολή την κάλυψη των αναγκών των Στρα‐

τιωτικών Νοσοκομείων του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αερο‐

πορίας. Η φοίτηση στο κοινό Σχολείο Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) έγινε

12μηνη ενώ η Σχολή μετονομάσθηκε σε Σχολή Αξκων Α/Ν (ΣΑΑΝ).

Από το 1984 λόγω αύξησης των φοιτητριών ένα τμήμα της Σχολής στε‐

γάστηκε σε κτίριο του 251 ΓΝΑ. Το ίδιο έτος, διαχωρίστηκε το κοινό Σω‐

μάτων Αξκων Α/Ν (ΠΔ356) και οι Αξκοι που ανήκαν σε αυτό κατανεμήθη‐

καν στους τρεις (3) κλάδους των ΕΔ. Η Δ/νση του σώματος στο ΓΕΕΘΑ

καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της μεταβιβάστηκαν στις αντίστοιχες

Δ/νσεις Υγειονομικού των κλάδων των ΕΔ.

Στις 8 Μαΐου 1989 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Σχολή Αξιωματικών Νο‑
σηλευτικής (ΣΑΝ) και η φοίτηση γίνεται 4ετής (Ν.1848/1989). Όσες απο‐

φοιτούν από τη Σχολή φέρουν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού ή τον αντίστοιχο

του κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν. Ο όρος Αξκοι Α/Ν αντικαταστάθηκε

με τον όρο Αξκοι Νοσηλευτικής.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1990 επετράπη η εισαγωγή των ανδρών στη Σχολή

(Ν.1911/90), ενώ η Σχολή γίνεται ισότιμη με τα λοιπά Ανώτατα Στρατιωτικά

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (Ν.2109/92).

Το 1992 η ΣΑΝ αποκτά δικές της κτιριακές εγκαταστάσεις στο Στρα‐

τόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ» στον Καρέα Αττικής. O ανώτερος βαθμός, μέχρι εξέλιξης

των Αξιωματικών Νοσηλευτικής είναι του Ταξιάρχου, «Νόμος 2439/96

Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ», ενώ από το

2000 αρχίζει η επίδοση ξιφών στους απόφοιτους της Σχολής.
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Με τον νόμο 3257/2004, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση της Σχολής από το

έτος 2005‐2006 επιτελείται από το οικείο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνι‑
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή στρα‑
τιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στους

σπουδαστές της, ώστε να διαμορφώσει Αξιωμα‐

τικούς‐Νοσηλευτές, με άρτια επαγγελματική κα‐

τάρτιση και στρατιωτική παιδεία και οι οποίοι

θα στελεχώσουν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ΣΑΝ ανήκει στα Α.Σ.Ε.Ι. και η φοίτηση διαρ‐

κεί τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της φοί‐

τησης, οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά

στις εγκαταστάσεις σε θαλάμους των τεσσάρων

ατόμων. Η σίτιση και η υγειονομική περίθαλψη

παρέχονται από τη Σχολή. Η έξοδος καθορίζεται

από την Παρασκευή το απόγευμα έως το βράδυ

της Κυριακής. Σύμφωνα με τον κανονισμό λει‐

τουργίας της Σχολής, προβλέπονται ολιγοήμερες

διακοπές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων

και του Πάσχα καθώς και διακοπές διάρκειας ενός μήνα, το καλοκαίρι.

To εκπαιδευτικό έτος ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.

Χωρίζεται σε δυο εκπαιδευτικές περιόδους, στο τέλος της καθεμιάς ακολουθεί

15 ημερη εξεταστική περίοδος στο ΕΚΠΑ.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών περιλαμβάνει την

Ακαδημαϊκή και την Στρατιωτική.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση παρέχεται από το

Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με στόχο την

ανάπτυξη, μετάδοση και εφαρμογή της νοση‐

λευτικής γνώσης. Η Θεωρητική Εκπαίδευση
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συγκροτεί τον κορμό της επι‐

στημονικής κατάρτισης των

σπουδαστών της Σχολής, έχον‐

τας πάντα ως γνώμονα ότι η

σύγχρονη Νοσηλευτική Επι‐

στήμη στοχεύει στην προστα‐

σία και βελτίωση των ικανοτή‐

των, την πρόληψη της

ασθένειας, την ανακούφιση

του “υποφέρειν” και τη συνη‐

γορία στη φροντίδα ατόμων,

οικογενειών και πληθυσμών.

Παράλληλα με τη θεωρητική,

και η Κλινική Εκπαίδευση είναι εξίσου αναγκαία για την κατάλληλη

προετοιμασία επιστημόνων Νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν τη Νο‐

σηλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η κλινική εκπαίδευση των

σπουδαστών πραγματοποιείται στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και στα

νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Επικουρικά με την παρεχόμενη από το ΕΚΠΑ εκπαίδευση, στη Σχολή

πραγματοποιούνται επιμορφωτικά μαθήματα (Ξένες γλώσσες, Αγγλική

Ιατρική Νοσηλευτική και Στρατιωτική Ορολογία), σύμφωνα με τον

ισχύοντα Οργανισμό της Σχολής, καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα

(Νοσηλευτικές Εφαρμογές και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση).

Επίσης, για την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και την ενημέ‐

ρωση τους στις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, οι σπουδαστές συμμε‐

τέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ενώ πραγματοποιούν‐

ται επιμορφωτικές διαλέξεις γενικής Παιδείας στη Σχολή.

Η Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Α. Θεωρητική εκπαίδευση
Συντελεί στη σταδιακή εισαγωγή των σπουδα‐

στών της Σχολής στον στρατιωτικό τρόπο σκέ‐
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ψης και εκπαίδευσης. Καλλιεργείται το πνεύμα του

καθήκοντος, της πειθαρχίας και της ακριβούς συμ‐

μόρφωσης στις γενικές διατάξεις του στρατεύματος,

με στόχο να κατανοήσουν απόλυτα τον ρόλο και τις

υποχρεώσεις τους απέναντι στις ΈΔ και την πατρίδα.

Αυτό επιτυγχάνεται παρακολουθώντας μαθήματα

στρατιωτικού περιεχομένου.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Θεωρητικής Στρατιω‐

τικής Εκπαίδευσης, η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής,

συμμετέχει στο Μilitary Εrasmus (Εmilyo), που είναι

μια Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών, εμπνευ‐

σμένη από το πρόγραμμα Εrasmus. To Εmilyo τελεί υπό την αιγίδα του Ευ‐

ρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, του ESDC. Σε αυτό το πλαίσιο

της συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης, αξιω‐

ματικοί και σπουδαστές συμμετέχουν σε συσκέψεις και σεμινάρια υπό την

αιγίδα του Κολλεγίου.

Β. Πρακτική εκπαίδευση
Η πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση επιτυγχάνεται αρχικά με τη βασική

στρατιωτική εκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών κατά την εισαγωγή

τους στη σχολή, με τις ασκήσεις αόπλου–ενόπλου, καθώς και με την καθημε‐

ρινή σωματική αγωγή και στρατιωτική υπηρεσία (διμοιρία υπηρεσίας, ένοπλες

σκοπιές, όργανα υπηρεσίας κ.ά). Έτσι οι σπου‐

δαστές αναλαμβάνουν πλήρως τη φύλαξη της

Σχολής εκτελώντας ένοπλες υπηρεσίες, λαμ‐

βάνουν μέρος στη μεγάλη στρατιωτική παρέ‐

λαση της 25ης Μαρτίου και απονέμουν τιμές

στις επίσημες τελετές της Σχολής.

Η πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση των

σπουδαστών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

v Πραγματοποίηση βολών.

v Πορείες.

v Αντιμετώπιση Απωλειών Υγείας (ΑΥ) σε

περίοδο πολέμου και ειρήνης.
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v Χειμερινή και θερινή διαβίωση, όπου οι σπου‐

δαστές σε συνθήκες υπαίθρου εφαρμόζουν

όσα έχουν διδαχτεί στα πλαίσια της στρατιω‐

τικής τους εκπαίδευσης.

v Εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε Στρα‐

τιωτικές Μονάδες και χώρους πολιτιστικού,

ιστορικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος

Στρατιωτικής Μορφωτικής βοηθείας στην Σχολή

(από το 1997) δύναται να φοιτήσουν αλλοδαποί

σπουδαστές από χώρες φιλικά προσκείμενες

προς την Ελλάδα.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι σπουδαστές αφού

ολοκληρώσουν με επιτυχία το σχολείο εκμάθη‐

σης της ελληνικής γλώσσας εντάσσονται ως

πρωτοετείς σπουδαστές στη Σχολή. Στη συνέ‐

χεια ακολουθούν την ίδια ακαδημαϊκή και στρα‐

τιωτική εκπαίδευση με τους ημεδαπούς σπου‐

δαστές. Όλοι οι αλλοδαποί σπουδαστές έχουν

τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Έλ‐

ληνες σπουδαστές.

Οι σπουδαστές συμμετέχουν σε αθλητικές

ομάδες λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες που διορ‐

γανώνονται μεταξύ των ΑΣΕΙ.

Συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας, που πραγματο‐

ποιούνται στη σχολή, στο κλιμάκιο Υπουργείου Υγείας ανά τρίμηνο, ή όπου

αλλού ζητηθεί.

Τέλος, η σχολή εκδίδει το περιοδικό με τίτλο «Προσανατολισμοί», το οποίο

προβάλλεται και σε ηλεκτρονική πλέον μορφή στο site της Σχολής.

Από το 1946 η Σχολή, με απρόσκοπτο ενδιαφέρον και προσπάθεια, εκ‐

παιδεύει και διαμορφώνει σύγχρονους Αξιωματικούς Νοσηλευτές με άρτια

επαγγελματική κατάρτιση και στρατιωτική παιδεία ικανούς να ασκούν απο‐

τελεσματικά τα καθήκοντα του νοσηλευτή προς όφελος των ΕΔ, αλλά και

της πολιτείας όποτε απαιτηθεί.
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Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμμετοχή των περισσότερων μελών ΔΕΠ σε

εθνικά, περιφερειακά και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα για

v Τη διενέργεια πολυκεντρικών μελετών, ή διδακτορικών μελετών.

v Τη διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοι‐

τητές που σπουδάζουν σε Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων της χώρας.

v Και την υποστήριξη ανάπτυξης νοσηλευτικών προγραμμάτων σπουδών

σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Κύπρου.

Σημαντικό γεγονός για το Τμήμα απετέλεσε το 1995 η συνδιοργάνωση με

την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου στο οποίο

συμμετείχαν συνολικά 1500 άτομα από όλες τις ηπείρους.

Εξίσου ξεχωριστή ήταν και η διοργάνωση το 1989 του 1ου Διεθνούς Συ‐

νεδρίου με θέμα «Παιδί και Θάνατος» από το Τμήμα Νοσηλευτικής και τη Β΄

Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου

για πρώτη φορά συναντήθηκαν από όλο τον κόσμο, κλινικοί και ερευνητές

που φροντίζουν παιδιά στην αρρώστια και το θάνατο για να ανταλλάξουν

τις γνώσεις και εμπειρίες τους. Λίγα χρόνια αργότερα, διοργανώθηκε από το

Τμήμα Νοσηλευτικής και το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Όταν η αρρώστια

και ο θάνατος επηρεάζουν τη σχολική ζωή».

Το 2018 διοργανώθηκε στο Τμήμα μας το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παι‐

διατρικής Νοσηλευτικής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παιδιατρι‐

κών Νοσηλευτών (Paediatric Nursing Associations of Europe PNAE), στο

οποίο συμμετείχαν παιδιατρικοί νοσηλευτές από την Ευρώπη, Ιαπωνία, Βρα‐

ζιλία και ΗΠΑ.

Παράλληλα με τα πανελλήνια και διεθνή συνέδρια που έχουν διοργανώσει

καθηγητές του Τμήματος, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος διοργα‐

νώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα από το 1989, το δικό τους Συνέδριο

που έλκει μεγάλο αριθμό φοιτητών, αποφοίτων και νοσηλευτών από όλη

την Ελλάδα.
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Το 2018 υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του τμήματος μας,

με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου του Hong Kong, αναγνω‐

ρίζοντας τη σημαντικότητα ανταλλαγών στους τομείς εκπαίδευσης και

έρευνας και της παροχής ευκαιριών ενδυνάμωσης της επικοινωνίας των

μελών ΔΕΠ και των φοιτητών. Το συντονισμό της συμφωνίας ανέλαβε η

καθηγήτρια Ε. Πατηράκη η οποία τον Μάιο 2019 υποδέχθηκε ομάδα πέντε

τεταρτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου του Hong Kong. Τα επόμενα

έτη οι μετακινήσεις δεν ήταν εφικτές λόγω των συνθηκών περιορισμού

από COVID19. Ωστόσο το Τμήμα μας ήταν ένας από τους συνδιοργανωτές

του Διεθνούς Συνεδρίου (10ο Hong Kong International Nursing Forum και

3ο Sigma Asia Region Conference) 7‐10 Δεκεμβρίου 2020. Μέλη ΔΕΠ και

μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο υβριδικό

συνέδριο με 5 επιλεγμένες αναρτημένες.

Από το 2019 υπάρχει συνεργασία της Καθηγήτριας Ελισάβετ Πατηράκη

και του Επίκουρου Καθηγητή Στυλιανού Κατσαραγάκη με τα Τμήματα Νο‐

σηλευτικής και Νομικής του Πανεπιστημίου Κeele, Ηνωμένο Βασίλειο που

διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή μεταπτυχιακού προγράμματος

Ηθικά και Νομικά Ζητήματα στην Ανακουφιστική Φροντίδα. Μετά την εποι‐

κοδομητική επίσκεψη τους το 2019, μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στη διδασκαλία

μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Εξειδικευμένη Ανακουφιστική

Φροντίδα και Προηγμένη ηγεσία στην Νοσηλευτική Ογκολογία.
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Στο Τμήμα Νοσηλευτικής επιτελείται και πολύ

σημαντικό και κοινωνικά ωφέλιμο έργο, χάρη

στη διεπιστημονική συνεργασία των καθηγη‐

τών με κοινοτικούς φορείς, επιστημονικές εται‐

ρείες και πολίτες.

Για παράδειγμα, To Εργαστήριο Κοινοτικής

Νοσηλευτικής με διευθύντρια την Καθηγήτρια

Αθηνά Καλοκαιρινού, ανέπτυξε σημαντικές κοι‐

νωνικές δράσεις εστιασμένες στις ευάλωτες

ομάδες. Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό

Σταυρό και το Υπουργείο Υγείας ανέπτυξε προ‐

γράμματα Κατ΄Οίκον νοσηλείας (ΑΚΕΣΩ‐1) σε

τρεις πόλεις της Ελλάδος (Αθήνα, Θεσσαλονίκη

και Ιωάννινα). Επίσης προσέφερε διαδικτυακά

μια σειρά μαθημάτων και διαλέξεων στις Φυ‐

λακές της Αυλώνας, με θέματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος για την πρόληψη νοσημάτων

όσων κρατούνται, ενώ πρόσφατα συμμετείχε

στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

ΙΕΝΕ8, που εστιάζει στην προσπάθεια προαγω‐

γής δράσεων, με στόχο την ενδυνάμωση οικο‐

γενειών μεταναστών και προσφύγων μέσω της

επιμόρφωσης και βελτίωσης των γονικών τους

δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια του προσφυγικού, εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία του

Τμήματος με την «Μέριμνα», αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ειδικεύεται

στη φροντίδα παιδιών που βιώνουν σημαντικές απώλειες ζωής, και η οποία

από το 2016 έως σήμερα επιμορφώνει και στηρίζει εργαζόμενους με ασυνό‐

δευτους ανήλικες πρόσφυγες και μετανάστες. Χάρη σε αυτήν την πλούσια

συνεργασία έχουν εκδοθεί 4 έντυπα στα ελληνικά και αγγλικά για την ψυχο‐

λογική στήριξη ανήλικων προσφύγων ενώ πρόσφατα συμμετέχουν από κοι‐

νού σε πανελλαδική μελέτη που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ για την

ψυχική υγεία ασυνόδευτων ανηλίκων.

Δύο ακόμα πολύτιμες συνεργασίες του Τμήματος Νοσηλευτικής με κοινο‐
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τικές υπηρεσίες αφορούν στο χώρο της Ανακουφιστικής

Φροντίδας για ενήλικες, για παιδιά και για τις οικογένειές

τους, όπου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές του προ‐

πτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

να εκπαιδευτούν και να ασκηθούν στις αρχές της ανα‐

κουφιστικής φροντίδας. Η «Μέριμνα» που ιδρύθηκε το

1995 από την κα Παπαδάτου σε συνεργασία με πανεπι‐

στημιακούς και έμπειρους κλινικούς από το χώρο της παι‐

διατρικής, είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που

παρέχει παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι

και στηρίζει οικογένειες παιδιών που πενθούν την απώλεια αγαπημένου προ‐

σώπου ενώ η «Γαλιλαία», που ιδρύθηκε το 2010 από τον Μητροπολίτη Με‐

σογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, είναι ο μοναδικός φορέας στη χώρα

μας που λειτουργεί ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας σε συνδυασμό με

υπηρεσία κατ’οίκον ανακουφιστική φροντίδας και Μονάδα ημερήσιας απα‐

σχόλησης και φροντίδας για ενήλικες ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κι‐

νητικού νευρώνα. Και οι δυο φορείς στελεχώνονται από αποφοίτους νοση‐

λευτές του Τμήματός μας ενώ οι Καθηγήτριες Δ. Παπαδάτου και Ε. Πατηράκη

παρέχουν πολυετές εθελοντικό έργο.

Σε ένα άλλο πεδίο, η διευθύντρια του εργαστηρίου Πρόληψης, καθηγήτρια

Π. Σουρτζή συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη του προγράμματος "Πρόληψη
και Προαγωγή Υγείας των Ηλικιωμένων‑ΗΠΙΟΝΗ" ως Α' αντιπρόεδρος της Ελ‐

ληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, καθώς επίσης και στην

ανάπτυξη προγραμμάτων διαγενεακής αγωγής υγείας. Το πρόγραμμα "Φρον‑
τίζοντας τον παππού και τη γιαγιά" αποτελεί ένα από τα προγράμματα που
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έχουν αναπτυχθεί με συντονισμό του Υπουργείου Υγείας και έχουν εγκριθεί

από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Επίσης, σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συ‐

νεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος "Υγιεινή και Ασφάλεια στο Σχολικό
Περιβάλλον" με την έγκριση του ΙΕΠ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σημαντική είναι η προσφορά της κ. Σουρτζή και ως συνδιαχειρίστρια της

Ηλεκτρονικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Βιβλιοθήκης που ως σκοπό

έχει την ενημέρωση των ειδικών αλλά και των ηλικιωμένων και των φροντι‐

στών τους σε θέματα που αφορούν στους ηλικιωμένους.

Ένα ακόμα εργαστήριο με πλούσιο έργο είναι των Παιδιατρικών Νοση‐

λευτικών Εφαρμογών με διευθύντρια την κ. Μάτζιου Βασιλική, το οποίο πρό‐

σφατα ανέπτυξε κοινωνικές δράσεις που εστιάζουν σε γονείς και παιδιά. Για

παράδειγμα: (α) δημιούργησε ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και
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σχολικούς νοσηλευτές σχετικά με τη φροντίδα του παιδιού με

σακχαρώδη διαβήτη το οποίο εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκ‐

παιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας καθώς και έν‐

τυπο υλικό για την αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων

στα παιδιά, με πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά την αντιμε‐

τώπιση ανακοπής με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, της

πνιγμονής από εισρόφηση, και του πυρετού από παθητικό κά‐

πνισμα. Τέλος, σημαντική είναι και η κοινωνική προσφορά της

κας Β. Μάτζιου όσον αφορά θέματα υγείας ως παραγωγός της

εκπομπής «Η νοσηλευτική στην Υπηρεσία του Ανθρώπου» στο

ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Σημαντική είναι η προσφορά της κ. Θεοδοσοπούλου στην

εκπαίδευση σε νοσηλευτές και φοιτητές Νοσηλευτικής της Ελ‐

ληνικής κοινότητας στην Αίγυπτο το 2004.

Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ συμμετέχει στη

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε

δήμους, σχολεία, και μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράσεις

που σχετίζονται με το κάπνισμα, τον αλκοολισμό, τις αλλεργίες,

τα ναρκωτικά, τη διατροφή, την παχυσαρκία, την πρόληψη ατυ‐

χημάτων, την πρόληψη του καρκίνου, την ανάπτυξη της υπο‐

στηρικτικής και ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών με απειλητική για τη

ζωή νόσο, τις νευρολογικές παθήσεις με προεξάρχουσα την άνοια, τους ηλι‐

κιωμένους, την έρευνα σχετικά με τον εγκέφαλο, τη νοσηλεία στο σπίτι, θέ‐

ματα υγείας και ασφάλειας σε χώρους εργασίας κ.ά.

Στο εξωτερικό ιατρείο της Παιδιατρικής κλινικής, στο νοσοκομείο Παί‐

δων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», όπου αντιμετωπίζονται παιδιά με

ποικίλα προβλήματα υγείας, υπάρχει από το 2008 διαρκής συνεργασία με

μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Πνοή, Ελληνικό Συμβούλιο για

τους πρόσφυγες, Κιβωτός, Γιατροί του Κόσμου, Φάρος, Γέφυρες) για την

παραπομπή παιδιών προσφύγων προκειμένου να αξιολογηθούν κλινικά

και εργαστηριακά, να αντιμετωπιστούν διάφορα χρόνια προβλήματα τους

και να συμπληρωθεί ο εμβολιασμός τους. Να σημειωθεί ότι η Παιδιατρική

κλινική μεριμνά, μέσω δωρεών, να παρέχονται εμβόλια και στα παιδιά

εκείνα στα οποία δεν μπορεί προσωρινά να γίνει συνταγογράφηση.

Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α

123



Συνοψίζοντας, την τελευταία πενταετία η κοινωνική προσφορά του Τμή‐

ματος στηρίχθηκε σε αξιόλογες δράσεις των καθηγητών του που ανέπτυξαν

πλούσιες και εποικοδομητικές συνεργασίες με:

v Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας).

v Επιστημονικές Εταιρείες (Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, Εθνικό Σύν‐

δεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος και διαφόρους τομείς εξειδίκευσης του, Ελ‐

ληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Παι‐

διατρικής Νοσηλευτικής, Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστημών, Ελληνικές

Ιατρικές Εταιρείες διαφόρων ειδικοτήτων, Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογ‐

κολογική Ομάδα, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Βιοϊατρικής Πληροφο‐

ρικής και Πληροφορικής της Υγείας).

v Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (π.χ. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, «ΜΕ‐

ΡΙΜΝΑ»‐Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια

και το Θάνατο, Γαλιλαία, Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου, Ελληνικός

Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), Γιατροί του Κόσμου, «FRONTIER SCIENCE FOUN‐

DATION‐HELLAS»‐Εταιρεία για την Προώθηση της Έρευνας στις Κλινικές

και Επιδημιολογικές Μελέτες) και

v Κοινωνικούς Φορείς (π.χ. Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας

(Ε.Δι.Π.Α.Β), Εθνικό Ίδρυμα Κωφών), Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(π.χ. ΚΑΠΗ, Δήμους), Υπηρεσίες Υγιεινής της Εργασίας του ευρύτερου Δη‐

μόσιου Τομέα.

Σε κάποιες από τις συνεργασίες αυτές πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει

εμπλακεί μέρος ή το σύνολο των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών

και μελών ΔΕΠ. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες πρωτοβουλίες

που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας

του κορωνοϊού.

1. INTERNATIONAL WEBINAR: COVID‐19 pan‐

demic in Critically ill patients, Athens,

24/09/2020, Faculty and Chair, COVID‐19‐The

new enemy: Professor Pavlos Myrianthefs
(Greece)

2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΠΕΙΓΟΥ‐

ΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Πρόεδροι: Καθηγητής Παύλος
Μυριανθεύς, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ και Covid–

19, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, 26 & 27 ΙΟΥ‐

ΝΙΟΥ 2020, Διαδικτυακή απ’ευθείας παρουσίαση

α) Update of covid‐19 period. Professor Pavlos
Myrianthefs. 6th Hellenic Congress of Ther‐

mal Medicine as Complementary Medicine. 9‐

11/10/2020, Hotel “Galini” Kamena Vourla

β) Πνευμονική Ασπεργίλλωση σχετιζόμενη με

Covid–19. Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς
«Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγου‐

σας Ιατρικής». 10‐12 Σεπτεμβρίου 2021, στον

συνεδριακό χώρο του Valis Hotel στον Βόλο

γ) Ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην Π.Φ.Υ. και

τη διαχείριση της Λοίμωξης CoViD‐19. Καθη‐

γητής Παύλος Μυριανθεύς. Εκπαιδευτικό

webinar εταιρείας Boehringer Ingelheim Ellas,

14 Απριλίου 2021

3. Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Η συμ‐

βολή της Πληροφορικής της Υγείας στην αντιμε‐

τώπιση της Πανδημίας» με πρόεδρο της επιστη‐

μονικής και οργανωτικής επιτροπής τον

Καθη γητή Ιωάννη Μαντά. Το συνέδριο οργα‐

νώθηκε διαδικτυακά και οι επιστημονικές εργα‐

σίες καταχωρήθηκαν στο PubMed.
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4. Infovac.greece: Δημιουργία από το 2011, με την

Α’ Παιδιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ, ενημερωτικού

και διαδραστικού σε πραγματικό χρόνο για την

ενημέρωση παιδιάτρων, γενικών γιατρών, πα‐

θολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας σχε‐

τικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, σε

συνεργασία με τον αντίστοιχο της Ελβετίας. To

Infovac.gr αποτελεί κατά την περίοδο της παν‐

δημίας σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης για τα

εμβόλια COVID‐19. (Υπεύθυνη: Καθηγήτρια

Ιωάννα Παυλοπούλου)

5. Τέλος, την περίοδο της πανδημίας δημιουργή‐

θηκαν από την κ. Μάτζιου διαδικτυακά παρα‐

μύθια «Η γατούλα η Μυρτώ μαθαίνει για τον

κορονοϊό» και «Η γατούλα η Μυρτώ μαθαίνει

πώς να προστατεύεται από τον κορονοϊό» με

σκοπό την ενημέρωση παιδιών για την πανδημία

και κατόπιν έγκρισης από το Ινστιτούτο Εκπαι‐

δευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας εί‐

ναι διαθέσιμο στην πρωτοβάθμια και την δευ‐

τεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Πολλά μέλη ΔΕΠ, ανάλογα με το γνωστικό τους

αντικείμενο εκπροσωπούν το Τμήμα σε Εθνικούς
και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επιτροπές και
όργανα, όπως για παράδειγμα, σε επιτροπές του

ΥΥΚΑ και του ΚΕΣΥ, του Εθνικού Οργανισμού

Φαρμάκων, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,

του Εκτεταμένου Προγράμματος Εμβολιασμών

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, της Εθνικής

Επιτροπής για την Ανακουφιστική Φροντίδα, του

Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόλη‐

ψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) και του σημερινού

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),

όπου χάρη στη συμμετοχή 30 μεταπτυχιακών φοι‐

τητών το Τμήμα ανέλαβε την ευθύνη της συνδρο‐

μικής επιτήρησης των Ολυμπιακών Αγώνων το

2004. (EFMI‐IMIA‐UNICEF).

Άλλοι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους εκ‐

προσωπείται το Τμήμα μέσω των μελών ΔΕΠ, εί‐

ναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η

Ομοσπονδία Νοσηλευτών Υγιεινής Εργασίας, η

Ευρωπαϊκή Εταιρία Νοσηλευτικής Ογκολογίας, η

Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανακουφιστικής Φροντίδας,

η UNICEF, η Διεθνής Εταιρία Βιομετρίας, ενώ από

το 1994 το Τμήμα έχει την ευθύνη της εκπροσώ‐

πησης της χώρας μας στην Επιτροπή Υγείας του

ΟΟΣΑ και την ευθύνη της προετοιμασίας των Ελ‐

ληνικών Στατιστικών στη Διεθνή Βάση Δεδομένων

Υγείας (OECD Health Data base). 
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Από την ίδρυσή του, το Τμήμα Νοσηλευτικής,

πριν από 40 χρόνια, και με τη λειτουργία και

τους αποφοίτους του, έχει επηρεάσει καταλυ‐

τικά τόσο τη νοσηλευτική εκπαίδευση όσο και

την άσκηση της νοσηλευτικής στις υπηρεσίες

υγείας. Σήμερα, το όραμα του Τμήματος είναι

αφενός να βελτιώσει τη νοσηλευτική εκπαί‐

δευση των φοιτητών (θεωρητική και κλινική)

και αφετέρου να προάγει τη συνεχιζόμενη, δια

βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών νοσηλευ‐

τών, αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας,

με την οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μά‐

θησης και έρευνας για την παροχή ποιοτικής

φροντίδας σε υγιείς και ασθενούντες πληθυ‐

σμούς όλων των ηλικιών. Είναι σημαντικό να

οργανώνονται προγράμματα δια βίου μάθησης

για το προσωπικό των νοσοκομείων για να

βοηθήσουν στην επικαιροποίηση, τη βελτίωση

και την αύξηση της γνώσης και των απαιτού‐

μενων δεξιοτήτων.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ανακοίνωσε

τη χρηματοδότηση μιας σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης, με προ‐

ϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $500 εκατομμύρια. Επίσης στο πλαίσιο αυτό,

ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υποστηρίξει με δωρεά, ύψους τουλάχιστον

€200 εκατομμυρίων, ένα σύνολο σημαντικών έργων στον τομέα της Υγείας

στην Ελλάδα, και την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ

της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΙΣΝ. Επίσης, στις 28‐11‐2017 ορίστηκε

επιτροπή που αφορούσε το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (Απόφαση

882/28‐11‐2017) με μέλη τους Καθηγητές: Χρυσούλα Λεμονίδου, ως Πρό‐

εδρος, Ελισάβετ Πατηράκη, Ιωάννη Μαντά και Χρήστο Μαυρογιάννη, προ‐

κειμένου να διαχειριστεί ζητήματα σχετικά με τη δωρεά.

Η υλοποίηση των δωρεών ξεκίνησε με την υπογραφή στις 21 Μαρτίου,

2018, Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το μνημόνιο υπεγράφη σε τελετή στο Μέγαρο
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Μαξίμου στην οποία παρευρέθηκε, μετά από πρόσκληση, και η Πρόεδρος

του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Στη συνέχεια, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στη σύσταση των ομάδων

έργου καθώς και της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που πραγματοποι‐

ούν συναντήσεις με στόχο την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλε‐

κόμενων μερών, την ενημέρωση για την πορεία του συνολικού έργου, τη δια‐

χείριση διαφόρων θεμάτων που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με την

πρόοδο των εργασιών, και την αν‐

ταλλαγή, προβληματισμών και

προτάσεων. Στην επιτροπή το

Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής

Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. εκ‐

προσωπείται από τον εκάστοτε

Πρόεδρο του.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 (ν.

4564/2018 (Α΄170), κυρώθηκε με

νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο

η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ

και του Ελληνικού Δημοσίου, η

οποία ορίζει το συμβατικό πλαίσιο,

τους γενικούς όρους και τις προ‐

ϋποθέσεις υλοποίησης των δω‐

ρεών.

Σε συνάντηση με τους Σύμβουλους του Ιδρύματος κατά την επίσκεψή

τους στο Τμήμα μας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για υλικούς

και ανθρώπινους πόρους, όπως:

1. Επιπλέον αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας.

2. Σύγχρονα εργαστήρια εξοπλισμένα με εξειδικευμένους προσομοιωτές ενη‐

λίκων και παιδιών στο νοσοκομείο και την κοινότητα. 

3. Την οργάνωση σύγχρονων εργαστηρίων Ανατομίας, Βιολογίας‐Βιοχημείας

και Παιδιατρικού Ερευνητικού Εργαστηρίου με ειδικό τεχνολογικό εξο‐

πλισμό.

4. Τεχνολογικό εξοπλισμό για εξ‐αποστάσεως διδασκαλία και τηλε‐διασκέ‐

ψεις.
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5. Σύγχρονο εξοπλισμό για την εκπαίδευση φοιτητών και επιλεγμένων πλη‐

θυσμών στόχων (π.χ. εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

εκπαίδευση) στην παροχή πρώτων βοηθειών, όπως η καρδιοαναπευστική

ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ).

Πέρα από το κτηριολογικό και τις ανάγκες σε εξοπλισμό, εξαιρετικά

σημαντική θεωρήθηκε και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού με:

1. Χρηματοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Υποτροφίες για ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών και άλλες συνεργα‐

σίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού

3. Υποτροφίες μελών ΔΕΠ και άλλου διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση

στο εξωτερικό.

Σε συνάντηση με κλιμάκιο του ΙΣΝ των Διευθυντών των Τομέων και Ερ‐

γαστηρίων προσδιορίστηκαν οι ανάγκες σε εξοπλισμό, εκπαιδευτικά και

ερευνητικά προγράμματα, καθώς και υποτροφίες για εκπαίδευση στο εξω‐

τερικό. Επίσης, για την καλύτερη υλοποίηση των δωρεών, το ΙΣΝ προσκάλεσε

ομάδα ειδικών του Πανεπιστήμιου και του Νοσοκομείου Johns Hopkins

(ΗΠΑ).

Τον Ιανουάριο του 2019 υποβλήθηκαν στο ΙΣΝ οι πρώτες προτάσεις για

χρηματοδότηση ομαδοποιημένες σε 4 άξονες:

1. Εξοπλισμός εργαστηρίων, γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας.

2.  Χρηματοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπο‐

τροφιών.

3. Υποτροφίες – κλινικοί εκπαιδευτές. 

Το ΙΣΝ χρηματοδότησε επιπλέον ταξίδι στις ΗΠΑ και την οργανωμένη επί‐

σκεψη στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου και το Νοσοκομείο Johns

Hopkins στη Βαλτιμόρη από τις 18 έως τις 22 Μαρτίου, 2019 στην οποία

συμμετείχαν εκ μέρους του Ιδρύματος, ως επικεφαλής της αποστολής, ο Ομό‐

τιμος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Χαράλαμπος Ρούσσος, η Καθηγήτρια

και Πρόεδρος, την περίοδο εκείνη, του Τμήματος Νοσηλευτικής Χρυσούλα

Λεμονίδου, η Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νο‐

σηλευτικής Αθηνά Καλοκαιρινού και η Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Ερ‐
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γαστηρίου Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Βασιλική Μάτζιου ως εκπρόσωποι

του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Η επίσκεψη στο Johns Hopkins, School of Nursing, ήταν ιδιαίτερα σημαν‐

τική επειδή αποκομίστηκαν σημαντικές εμπειρίες για τις μεθόδους εκπαί‐

δευσης και άσκησης της σύγχρονης νοσηλευτικής σε ένα κέντρο αριστείας.

Η επίσκεψη στο Νοσοκομείο, έδωσε την ευκαιρία να διαπιστωθεί το υψηλό

επίπεδο των νοσηλευτών, στην πλειονότητά τους μεταπτυχιακού επιπέδου,

τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, τον τρόπο άσκησης της νοσηλευτικής,

τις συνθήκες εργασίας και γενικότερα το εξαιρετικό περιβάλλον τόσο για

τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς και τους επισκέπτες. Αυτό δη‐

μιούργησε την ανάγκη, την προσδοκία και την πεποίθηση ότι θα μπορούσαμε

να επιτύχουμε αυτό το επίπεδο νοσηλευτικής εκπαίδευσης και φροντίδας

στην Ελλάδα, γιατί όπως ανέφερε η Dea Dr. Patricia Davidson, «Σήμερα οι
Νοσηλευτές είναι συνεργάτες και ηγέτες στη φροντίδα υγείας. Ο ρόλος
τους στη φροντίδα των ασθενών είναι ασύλληπτος. Λόγω του επιπέδου
εμπλοκής με τους ασθενείς, είναι η γέφυρα μεταξύ των ασθενών και
του συστήματος φροντίδας υγείας, η ηθική πυξίδα για τα δικαιώματα
και την ασφάλεια των ασθενών».

Οι τελικές προτάσεις διαβιβάστηκαν στο ίδρυμα και στις 5 Ιουνίου, 2019

οι προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.

Στις 27 Ιανουαρίου 2020 με το Νόμο 4655/2020 (Τεύχος Α΄, Αρ. Φύλλου16)

έγινε κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης

Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»

και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών

στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.4564/2018(Α΄170) και άλλες

διατάξεις. Στον παραπάνω νόμο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται Επιμέρους

Σύμβαση Δωρεάς–Έργο IIIΑ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7], μεταξύ του Ελληνικού Δημο‐

σίου, της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος» και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη‐

νών, στην οποία αναφέρονται οι όροι υλοποίησης του νέου έργου. Στο άρθρο

1 της σύμβασης (Σκοπός και αντικείμενο) αναφέρεται: «Αντικείμενο της πα‐

ρούσας Επιμέρους Σύμβασης είναι η προμήθεια ειδικού ιατρικού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

του ΕΚΠΑ, όπως υποδείχθηκαν από το ΕΚΠΑ και τη Σχολή και επισυνάπτονται

Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α

131



132 Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Ο Σ  Τ Ο Μ Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Α  4 0  Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α

Εγκεκριμένος εξοπλισμός και προγράμματα
ύψους 2.913.288,00 ευρώ

S/N Category Requested
Amount

Review Coments Approved
Amount

U1 Nursing Lab 486.812 € OK, pending space allocation
/ design

486.812 €

U2 Paediatric Nursing Lab 148.060 € OK, pending space allocation
/ design

148.060 €

U3 Health Informatics Teaching
Laboratory

95.000 € OK 95.000 €

U4 Instruments for the Lab of a
Prevention (a Nurse Led
Teaching Lab)

15.700 € OK, pending space allocation
/ design

15.700 €

U5 Human Anatomy Lab 500.000 € OK for 2 Anatomage tables 200.000 €

U6 First Aid Lab 95.380 € OK, pending space allocation
/ design

95.380 €

U7 Biology‐Biochemistry Lab 227.500 € OK partially 120.000 €

U8 Paediatric Reacher Lab 43.350 € OK 43.350 €

U9 Vascular Access Laboratory
(A Nurse Led Laboratory for
Teaching and Service
Provition)

114.000 € OK 114.000 €

U10 ICU and Pulmonary Lab 85.000 € OK 85.000 €

U11 Electronic Equipment
Classrooms

84.128 € OK 84.128 €

U12 For Departmental Staff
(Teaching and Secretariat)

50.048 € OK 50.048 €

U13 Nursing Lab Staffs Offices
Furniture and Equipment

10.469 € OK 10.469 €

U14 Educational Programs 1,008.825 € 50% matching funds 500.000 €

U15 Research Programs 428.549 € Replace it by a rewards
scheme – HI_cons to
elaborate

220.000 €

U16 Academic Scholarships 10 for
3 years

600.000 € OK – at least 1 for the biology
lab

600.000 €

U17 Specific Scholarships 45.341 € OK 45.341 €

Total 4.038.162€ 2.913.288 €

Πίνακας 5



ως Παράρτημα 1, στο οποίο προσδιορίζεται τόσο το είδος του Ειδικού Ιατρι‐

κού Εξοπλισμού όσο και το προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μετά

από ειδικό έλεγχο του είδους, της ποσότητας και των τεχνικών προδιαγρα‐

φών, καθώς και των υφιστάμενων δομών και λειτουργιών της Σχολής».

Στην επιμέρους σύμβαση, ένα σημαντικό μέρος της δωρεάς αφορά στην

προμήθεια και εγκατάσταση προσομοιωτών στα βασικά εργαστήρια του

Τμήματος, όπως Ανατομίας, Κλινικο‐νοσηλευτικών και παιδιατρικών εφαρ‐

μογών, Αγγειακής Προσπέλασης, Υγιεινής της Εργασίας, Μονάδων Εντατικής

Θεραπείας και Πρώτων Βοηθειών (π.χ. προσομοιωτές καρδιοαναπευστικής

ανάνηψης και προσομοιωτές προχωρημένης υποστήριξης της ζωής/εξειδι‐

κευμένης καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης και αυτόματος εξωτερικός απινι‐

διστής με οπτικές φωνητικές οδηγίες). Επισημαίνεται ότι το 96% των πι‐

στοποιημένων Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Σχολών των ΗΠΑ

χρησιμοποιούν προσομοιωτές στην εκπαίδευση, μια εκπαιδευτική μέθοδο

με άριστα αποτελέσματα στην απόκτηση δεξιοτήτων σε ένα απόλυτα ελεγ‐

χόμενο, ασφαλές περιβάλλον, πριν την είσοδο των φοιτητών στον κλινικό

χώρο. Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών

σε νοσοκομεία είναι προβληματική καθώς η στελέχωσή τους σε νοσηλευτικό

προσωπικό είναι ιδιαίτερα χαμηλή και αφετέρου είναι ελάχιστοι οι νοσηλευ‐

τές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα νοσοκομεία σε έναν μεγάλο βαθμό

είναι στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, δεν υπάρχει ο θεσμός του κλινικού εκπαιδευτή, για την κλινική

και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών.

Επίσης, η συμβολή του Ιδρύματος είναι σημαντική με την έγκριση των
υποτροφιών σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σε ένα από τα

πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, το Johns Hopkins των ΗΠΑ.

Μία επιπλέον βοήθεια στο πλαίσιο της δωρεάς του ΙΣΝ για την επίλυση

του πολύ σημαντικού προβλήματος της απουσίας κλινικών εκπαιδευτών, εί‐

ναι η χρηματοδότηση για την πρόσληψη 10 ακαδημαϊκών υποτρόφων
(εννέα νοσηλευτών και 1 Βιολόγου) με κλινική/εργαστηριακή εμπειρία

για να αναλάβουν το συντονισμό, τη διδασκαλία και επίβλεψη των φοιτητών

κατά την εργαστηριακή και κλινική άσκηση τόσο στα νοσοκομεία όσο και

στην κοινότητα (π.χ. Κέντρα Υγείας, Γηροκομεία κ.λπ.). Είναι προφανές ότι

αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους πολίτες

Ε Τ Η  Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α

133



υγιείς και ασθενείς. Επιστημονικά υπεύθυνοι για τις δύο κατηγορίες ακαδη‐

μαϊκών υποτρόφων ορίστηκαν η Καθηγήτρια Ελισάβετ Πατηράκη, για τους

Νοσηλευτές και ο Καθηγητής Αντώνης Σταματάκης για τον Βιολόγο (9η/26‐

06‐2020).

Επίσης η δωρεά δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης σύγχρονων εργαστηρίων

Ανατομίας, Βιολογίας‐Βιοχημείας και Παιδιατρικού Ερευνητικού Εργαστηρίου

με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, π.χ. η Τράπεζα Anatomage είναι το μόνο

σύστημα ανατομίας που έχει πλήρως τμηματοποιημένο πραγματικό ανθρώ‐

πινο σώμα σε τρισδιάστατη (3D) δομή. Οι φοιτητές μπορούν να οπτικοποι‐

ήσουν την ανατομία ακριβώς όπως θα ήταν σε ένα πτώμα. Οι μεμονωμένες

δομές (όργανα‐ιστοί) ανακατασκευάζονται σε ακριβή 3D δομή δημιουργών‐

τας ένα εξαιρετικό επίπεδο ανατομίας.

Επίσης, ο αιτούμενος εξοπλισμός για το εκπαιδευτικό εργαστήριο Βιολο‐

γίας‐Βιοχημείας θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση όλων των πρωτοετών

φοιτητών Νοσηλευτικής στις βασικές μεθόδους βιολογίας του κυττάρου και

μοριακής βιολογίας (όπως μικροσκοπία, ELISA και ανάλυση DNA). Αυτό θα

ενισχύσει την κατανόηση των εννοιών σχετικά με το κύτταρο και τη μοριακή

βιολογία του, τις κυτταρικές αντιδράσεις τόσο κάτω από φυσιολογικές κα‐

ταστάσεις όσο και παρουσία νοσημάτων.

Από την άλλη πλευρά, ο αιτούμενος εξοπλισμός για τις ερευνητικές ανάγκες

του ίδιου εργαστηρίου, αλλά και του παιδιατρικού ερευνητικού εργαστηρίου,

θα προάγει την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων

διδακτόρων στη βασική έρευνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Νο‐

σηλευτικής συμμετέχει σε δύο διατμηματικά/διιδρυματικά μεταπτυχιακά

προγράμματα στο χώρο των βασικών βιολογικών επιστημών, που απαιτούν

διπλωματική εργασία (Master Thesis), όπως συμβαίνει σε όλα τα Πανεπι‐

στήμια του κόσμου. Επιπλέον, διεθνώς προωθείται η παροχή φροντίδας με

βάση ερευνητικά τεκμήρια (Evidence Based Practice) και επομένως η γνώση

της ερευνητικής μεθοδολογίας και η δυνατότητα αξιολόγησης των ερευνητι‐

κών δεδομένων επιβάλλει όχι μόνο τη διδασκαλία αλλά και τη διεξαγωγή

έρευνας ή συστηματικής ανασκόπησης με βάση επιστημονικές αρχές και κρι‐

τήρια.

Είναι προφανές ότι η Νοσηλευτική βρίσκεται στο σημείο διεπαφής της

βασικής έρευνας με την κλινική πρακτική, σε αυτό που ονομάζεται Μεταφρα‑
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στική Έρευνα, με στόχο την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση. Πάντα

ο στόχος της Νοσηλευτικής είναι να συμβάλει στην ικανοποίηση των θερα‐

πευτικών αναγκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στό‐

χος που αποτελεί και μία από τις βασικές αρχές της έννοιας της μεταφραστι‐

κής έρευνας. Επίσης, η ίδια η φύση της νοσηλευτικής πρακτικής συνεχώς

απαιτεί παρεμβάσεις που βασίζονται σε βιοϊατρικές γνώσεις. Η σωστή κλινική

πρακτική απαιτεί τη βαθιά, ουσιαστική κατανόηση των μοριακών και κυτ‐

ταρικών μηχανισμών τόσο της ασθένειας όσο και της θεραπευτικής παρέμ‐

βασης.

Η ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού για εξ‑αποστάσεως διδα‑
σκαλία και τηλε‑διασκέψεις, του εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας

και δικτυακών υποδομών του Τμήματος και των εργαστηρίων Πληροφορικής

της Υγείας και των πολυμέσων, αλλά και η αναβάθμιση του δικτύου όλης

της σχολής από 10 Mbps σε 100 Μbps, είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα
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στον αιώνα της τεχνολογίας. Οι προηγμένες σύγχρονες τεχνολογίες επηρεά‐

ζουν όλες τις επιστήμες, τα επαγγέλματα και την εκπαίδευση. Το εργαστήριο

Πληροφορικής της Υγείας, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση φοιτητών

στο πλαίσιο και άλλων μαθημάτων, πλην της πληροφορικής, όπως για πα‐

ράδειγμα η Νοσηλευτική Βασισμένη σε Τεκμήρια (Evidence Based Nursing

Practice). Επίσης, ένα από τα πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

που προσφέρει το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι το Διαπανεπιστημιακό‐Δια‐

τμηματικό Πρόγραμμα στην Πληροφορική της Υγείας‐Οργάνωση και Διοίκηση

Υπηρεσιών Υγείας. Ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτεί εξειδικευμένους επαγ‐

γελματίες και ποιοτικές υπηρεσίες. Η απόκτηση ικανοτήτων στον τομέα της

Πληροφορικής προσφέρει στους μελλοντικούς νοσηλευτές ένα ισχυρό ερ‐

γαλείο για να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ολοένα

αυξανόμενες ανάγκες του επαγγελματικού τους χώρου.

Εκτός από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις υποτροφίες, είναι σημαντική

και η υποστήριξη οκτώ (8) εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία σχετί‐

ζονται κυρίως με την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νοσηλευτών, με την παροχή

εξειδικευμένων και επικαιροποιημένων γνώσεων και τριών (3) ερευνητικών

προγραμμάτων. Επίσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής συμμετέχει και στη δωρεά

που αφορά στην αντιμετώπιση του τραύματος (ATLS & ATCN) και την πρό‐

ληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ενώ συμμετείχε και σε χρηματοδο‐

τούμενο από το ΙΣΝ ερευνητικό πρόγραμμα για την πρόληψη των νοσοκο‐

μειακών λοιμώξεων, μέσω του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» στο οποίο είναι

εγκατεστημένες οι κλινικές και τα εργαστήρια του Τμήματος. Το πρόγραμμα

αυτό υλοποιήθηκε από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νο‐

σημάτων (CLEO).

Με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Τμήμα

Νοσηλευτικής μπορεί να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο, εκπαιδευτικό και ερευ‐

νητικό κέντρο Νοσηλευτικής Αριστείας, το οποίο θα μπορέσει να προάγει,

να αναδείξει και να μεταδώσει τη γνώση σε νέους νοσηλευτές και άλλους

επαγγελματίες υγείας, ανταποκρινόμενο στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό

του ρόλο, συμβάλλοντας και στην οικονομική ζωή του τόπου μέσα από συ‐

νέργειες με φορείς στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Με τον σύγχρονο εξοπλι‐

σμό μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία των φοιτητών, να προ‐
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άγουμε την ανταγωνιστική μας έρευνα, να επηρεάσουμε την οικονομική ανά‐

πτυξη και να βελτιώσουμε τη φροντίδα υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η δωρεά αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία υποστήριξης για το Τμήμα Νοση‐

λευτικής. Θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να παρέχουμε άριστη ακαδημαϊκή

και ερευνητική εμπειρία για να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους καλύ‐

τερους φοιτητές, καθηγητές και άλλο προσωπικό.

Με την απόφασή του ΙΣΝ να επενδύσει με τη δωρεά στη Νοσηλευτική

επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, γιατί οι νοσηλευτές είναι εκεί για

τον συνάνθρωπο, στην υγεία, στην ασθένεια και στην απώλειά του, ανεξάρ‐

τητα από φύλο, χρώμα, εθνικότητα και κοινωνική τάξη. Είναι βέβαιο ότι η

προσφορά στη Νοσηλευτική, επιστρέφει άμεσα και σε πολλαπλάσιο βαθμό

στην κοινωνία.

Τέλος, απευθύνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο του ΙΣΝ κ.

Ανδρέα Δρακόπουλο, στα Μέλη του ΔΣ και όλους τους Συμβούλους και Συ‐

νεργάτες του Ιδρύματος για την υποστήριξη και εξαιρετική συνεργασία. Επί‐

σης, ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Ομότιμο Καθηγητή και Ακαδημαϊκό κ. Χα‐
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ράλαμπο Ρούσσο για τη διαχρονική υποστήριξη της Νοσηλευτικής, την κ.

Argero Roula Siklas για τη σημαντική βοήθεια που μας προσέφερε εκ μέρους

του Ιδρύματος κατά την επίσκεψή μας στη Νοσηλευτική Σχολή και το Νοσο‐

κομείο Johns Hopkins, καθώς και όλη την ιεραρχία και τους συναδέλφους

του Νοσοκομείου για τη θερμή υποδοχή, την ενημέρωση, και την παροχή τε‐

χνογνωσίας, έντυπων και ηλεκτρονικών υλικών.
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Από την διαδικτυακή εκδή-
λωση στο ΙΣΝ με τον Πρό-
εδρο του ΙΣΝ κ. Δρακό-
πουλο και τον Γ.Γ του Υ.Υ. κ.
Θεμιστοκλέους.

Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής Π. Μυριανθέας με τον επικ. καθηγητή
Τάκη Κουλουβάρη στο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Nostos -

Health) στις 23 και 24 Ιουνίου 2022 στην Εθνική Βιβλιοθήκη του ΚΠΣΝ 
Πίσω διακρίνεται και η Betsy McCaughey (former lieutenant governor of New

York and founder of the Committee to Reduce Infection Deaths).


