2ηΑνακοίνωση

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας

1o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ποιότητας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία

QueD2018
Ιωάννινα 7-8 Δεκεμβρίου 2018
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν.Ι και του Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα», ετοιμάζονται να σας
υποδεχτούν με ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ποιότητας και
Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία στα Ιωάννινα.
Το συνέδριο θα λάβει χώρα 7 & 8 Δεκεμβρίου του 2018 και ο χώρος διεξαγωγής του θα
είναι η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών στο κέντρο των Ιωαννίνων.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχτούν ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή καινοτόμων κλινικών πρακτικών μέσα από την
εφαρμογή πρoτύπων ποιότητας στον χώρο της υγείας, αλλά και στην Νοσηλευτική κλινική
πρακτική.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, Νοσηλευτές όλων των βαθμίδων,
ερευνητές και φοιτητές στο χώρο της υγείας, Διοικητικούς υπαλλήλους που ασχολούνται
στο πεδίο της ποιότητας, καθώς επίσης σε στελέχη των γραφείων εκπαίδευσης και
ποιότητας των Νοσοκομείων της χώρας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα
πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, προφορικές ανακοινώσεις, στρογγυλά τραπέζια και
e-posters σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου, που θα πλαισιώνονται από
παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων.
Η Θεματολογία του Συνεδρίου σύμφωνα με τις εργασίες που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα
εστιάζει κυρίως:














Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην Δημόσια Υγεία
Εφαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην Υγεία
Πιστοποίηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας – κλινική διακινδύνευση
Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση
Σύγχρονη Νοσηλευτική Διοίκηση
Πληροφοριακά συστήματα στη χρήση των Υπηρεσιών Υγείας
Evidence-based nursing (Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική)
Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δεοντολογία – Βιοηθική
Διαχείριση αποβλήτων
Διαχείριση κρίσεων

Επιπλέον θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες διαλέξεις και θεματικά στρογγυλά τραπέζια γύρω
από ζητήματα όπως:







H Noσηλευτική στοχοθεσία
Η Ολοκληρωμένη φροντίδα
Η Διαχείριση προσωπικών δεδομένων κατά την κλινική άσκηση
Η οπτική της ποιότητας από την πλευρά των χρηστών υπηρεσιών υγείας
Η μεταρρύθμιση στην Νοσηλευτική εκπαίδευση
Η Νοσηλευτική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σήμερα κ.α.

Στη πρόσκλησή μας για ενεργό συμμετοχή στο συνέδριο ανταποκρίθηκαν εκπαιδευτικά
ιδρύματα, φορείς, γραφεία ποιότητας καθώς και γραφεία εκπαίδευσης από τα νοσοκομεία
της χώρας καθώς και πλήθος συναδέλφων. Δεδομένου ότι η ανταπόκριση στην συμμετοχή
ήταν μεγάλη και πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταθέσουν
προτάσεις συμμετοχής, η Οργανωτική Επιτροπή δίνει παράταση υποβολής εργασιών μέχρι
4 Νοεμβρίου 2018.
Οι εργασίες κατατίθενται στο email: qued@uhi.gr
H Οργανωτική Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι δικαίωμα στην γνώση έχουν όλοι οι
επαγγελματίες στην δημόσια υγεία και ότι με σκληρή προσπάθεια μπορούμε από μόνοι μας
να φέρουμε σε πέρας ένα απαιτητικό συνέδριο χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουμε
εγγραφή.
Αυτός είναι ο λόγος που το QueD2018 είναι δωρεάν για ολους. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα του συνεδρίου μας με τα απαραίτητα στοιχεία στην
σελίδα του συνεδρίου ακολουθώντας την διαδρομή: www.uhi.gr / Κλινικές- Τμήματα /
Νοσηλευτική Υπηρεσία / Ημερίδες- Δραστηριότητες.
Στην σελίδα μας θα βρείτε επίσης ειδικές προσφορές για την διαμονή σας και προσφορές
για την διασκέδαση σας κατά την εδώ παραμονή σας. Το βράδυ της Παρασκευής 7
Δεκεμβρίου θα προσφέρουμε σε όλους τους συνέδρους την δυνατότητα να απολαύσουν
την Ηπειρώτικη κουζίνα με ένα παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την
Φιλοπρόοδη Κίνηση Κοσμηράς.
Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών, τις Διοικήσεις των δύο
Νοσοκομείων της πόλης και τούς Συλλόγους Εργαζομένων των Νοσοκομείων, που στήριξαν
αυτή την προσπάθεια.

Σημαντικές Ημερομηνίες






Ανακοίνωση Λήξης υποβολής εργασιών
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
Ανακοίνωση προγράμματος
Λήξη ηλεκτρονικών Εγγραφών
Διεξαγωγή συνεδρίου







4 Νοεμβρίου 2018
10 Νοεμβρίου 2018
25 Νοεμβρίου 2018
5 Δεκεμβρίου 2018
7 - 8 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες - Επικοινωνία
στην ιστοσελίδα www.uhi.gr, www.gni-hatzikosta.gr
και στο email: qued@uhi.gr (Υποβολή εργασιών)
Τζιάλλας Δημήτριος
Μπραχαντίνη Καλλιόπη
Μπαλή Ελένη
Γάγας Μιχαήλ

Αναπληρωτής Δ/ντής Ν.Υ. Π.Γ.Ν.Ι
26510-99525
Δ/ντρια Ν.Υ. Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστα»
26510-80635
Γρ. Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Ι
26510-99732
Γρ. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Ι « Γ.Χατζηκώστα»26510-80728

Διοργανωτές

Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Ηπειρώτικες γεύσεις & Παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Τζιάλλας Δημήτριος
Αντιπρόεδροι: Μάγκου Αλεξάνδρα, Μπραχαντίνη Καλλιόπη

Μέλη
Αραβανή Αικατερίνη
Βέρμπη-Κόντου Πετρούλα
Κασκάνης Δημήτριος
Μησιάκα Κυρατσούλα
Μιχάλης Αθανάσιος
Τζαχρήστα Νίκη
Τσιτώνη Αικατερίνη

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γάγας Μιχαήλ
Αντιπρόεδροι: Μπαλή Ελένη, Υφαντή Ελένη

Μέλη
Βαρδή Όλγα
Μπιμπούδη Μαρία
Μάντζιου Μάρθα
Μαντζούκας Στέφανος
Νάκος Δημήτριος
Οικονόμου Μαργαρίτα
Παπασπύρου Κων/νος

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΧΑΡΑ

