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21η Επιστημονική Ημερίδα
ΕΔΝΥΠΥΑπό τις
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 στο αμφιθέατρο του
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» η 21η Επιστημονική
Ημερίδα του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων &
Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ),
με θέμα «Η Εμβολιαστική Κάλυψη των
Εργαζομένων στα Νοσοκομεία». Σκοπός της
ημερίδας ήταν να ενημερώσει για την υφιστάμενη
κατάσταση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, αλλά
και να παρουσιαστούν οι δράσεις γύρω από τον
εμβολιασμό στα νοσοκομεία.
Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυναν
χαιρετισμούς ο κ. Γ. Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. και η
κα. Παγώνη Σταμάτα, Διευθύντρια Γ’ Παθολογικής
Κλινικής & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».
Κατά την πρώτη θεματική ενότητα, στην οποία
προήδρευσε η κα. Παγώνη Σταμάτα, η κα. Μαρία
Θεοδωρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών παρουσίασε αναλυτικά το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών, καθώς και τις συστάσεις
εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας. Στη
συνέχεια η κα. Έλενα Μαλτέζου, ΠαιδίατροςΛοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Παρεμβάσεων
σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον
εμβολιασμό των εργαζομένων στα νοσοκομεία.
Η τρίτη ομιλήτρια, η κα. Ελένη Σωτηροπούλου,
Πρόεδρος-Συντονίστρια του Προγράμματος
«Υγεία για Όλους» & Επιστημονικός Συνεργάτης
Α’ Παν. Κλινικής «Η Αγία Σοφία», παρουσίασε το
πολύ σημαντικό πρόγραμμα «Υγεία για όλους»
εστιάζοντας στις δράσεις των εμβολιασμών αλλά
και μίλησε για τη συμβολή των νοσοκομείων στο
πρόγραμμα αυτό. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την
παρουσίαση του κ. Γιώργου Σαρόγλου, Ομότιμου
Καθηγητή Παθολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
του ΕΚΠΑ, ο οποίος ανέπτυξε τις επιπτώσεις στην
υγεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία από τη μη
εμβολιαστική κάλυψη.
Κατά τη δεύτερη θεματική ενότητα, με πρόεδρο την

κα. Γεωργία Θανασά, Υπεύθυνη Γραφείου Πρόληψης
και Αγωγής Υγείας του Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”
& Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ.,
παρουσιάστηκαν οι δράσεις των νοσοκομείων
μελών αναφορικά με την εμβολιαστική κάλυψη. Η
κα. Ειρήνη-Μαργαρίτα Τουμπέκη, Νοσηλεύτρια
Επιτήρησης Λοιμώξεων, παρουσίασε τις δράσεις
του Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”, ενώ η κα. Ευανθία
Μπότσα, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ ανέπτυξε
τις δράσεις του Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία
Σοφία». Στη συνέχεια η κα. Μαλβίνα Λαδά, Ιατρός
Διευθύντρια Παθολόγος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων μας μίλησε για τις
δράσεις του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» και τέλος η κα.
Ανδριάνα Μαγγίτα, Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, παρουσίασε τις δράσεις της Κλινικής
«Υγείας Μέλαθρον».
Ακολούθησε διάλογος και σχολιασμός των θεμάτων.
Μέσα από την παρουσίαση της υφιστάμενης
κατάστασης αλλά και της αμφισβήτησης που
παρατηρείται κάποιες φορές γύρω από το θέμα
αυτό, κρίνεται αναγκαία η διαρκής, πλήρης και
τεκμηριωμένη ενημέρωση των εργαζομένων των
νοσοκομείων, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία
τόσο των εργαζομένων των νοσοκομείων όσο και να
διαφυλάσσεται η υγεία των ασθενών.
Ιωαννα Πετρούλια,
Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Νευροψυχολογίας,
Συντονίστρια ΕΔΝΥΠΥ
22η Επιστημονική Ημερίδα του ΕΔΝΥΠΥ
«Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
στους Εργαζομένους των Ελληνικών
Νοσοκομείων»
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσσας»
του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
09:30 – 14:00
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Το Πρόγραμμα
“Υγεία για όλους”
Το «Υγεία για όλους» είναι ένα εθελοντικό κίνημα
αλληλεγγύης και προσφοράς που προσφέρει
υπηρεσίες Π.Φ.Υ. σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
που ζουν στην απόλυτη φτώχεια και αντιμετωπίζουν
σωρευτικά προβλήματα πρόσβασης, στις υπηρεσίες
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Όραμα αποτελεί μία κοινωνία στην οποία όλες
οι “Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες” θα έχουν ίση
μεταχείριση και προστασία από το νόμο, ίσες
ευκαιρίες και πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην
υγεία, στην αγορά εργασίας και θα ενθαρρύνονται
να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική
και πολιτισμική ζωή του τόπου. Οι ομάδες-στόχοι
του προγράμματος είναι: άποροι, ρομά, παιδιά
προσφύγων και ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων,
φυλακισμένοι, κάτοικοι της ορεινής Θράκης
(Χριστιανοί - Πομάκοι).
Το έργο “Υγεία για Όλους” έχει ως σκοπό την
ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας,
διασυνδεόμενων με τις τοπικές κοινότητες και
τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές, προς
όφελος ευάλωτων ομάδων πληθυσμών, ενώ ο
στόχος του προγράμματος είναι οι δράσεις να
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επαναπροσδιορίζονται, αλλά και να έχουν συνέχεια
βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν.
Στο πρόγραμμα «Υγεία για όλους»
πραγματοποιούνται:
• Κλινική παιδιατρική εξέταση, εμβολιασμοί και
οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά
• Γυναικολογική εξέταση: pap test - Διακολπικός
υπέρηχος Παθολογικός - Καρδιολογικός
-Ενδοκρινολογικός έλεγχος με τη χρήση
φορητών υπερηχογράφων και καρδιογράφου.
• Σεμινάρια “Αντισύλληψη –Θηλασμός” σε
γυναίκες Ρομά – Πρόσφυγες, σε συνεργασία με
το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού
του Π.Ν.ΕΚΠΑ “Αρεταίειο”, καθώς και
“Αυτοέλεγχος- Έλεγχος μαστού” σε
συνεργασία με τον Επιστημονικό φορέα “Οι
γυναίκες στην Ογκολογία”
• Καταγραφή περιστατικών που χρήζουν άμεσης
δευτεροβάθμιας περίθαλψης- προώθηση αυτών
σε Μονάδες Υγείας.
• Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης, καταγραφή
στοιχείων και εμβολιασμών σε ηλεκτρονικό
βιβλιάριο.
• Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης επιστημονικών
δεδομένων, βάσει της αρχής open data.
Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν:
▶ 40 επιστημονικοί φορείς
▶ 240 πανεπιστημιακοί - ακαδημαϊκοί
▶ 149 γιατροί, νοσηλευτές/τριες και μαίες/τες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, σε διάστημα
Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της UNESδύο ετών, έχουν πραγματοποιηθεί:
CO Chair on Adolescent Health του ΕΚΠΑ, με
επικεφαλής τον Πρύτανη, Μελέτιο-Αθανάσιο
• Kλινική παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμός
σε 7.472 παιδιά, με 14.400 εμβόλια.
Δημόπουλο. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
• Γυναικολογική εξέταση, pap test και
είναι ο Καθηγητής Παιδιατρικής- Ενδοκρινολογίας,
διακολπικός υπέρηχος σε 962 γυναίκες.
Γεώργιος Χρούσος, Δ/ντής της Α΄ Παιδιατρικής
• Παθολογικός, καρδιολογικός,
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
ενδοκρινολογικός, ωτορ/κός και
πνευμονολογικός έλεγχος σε 2.473 ενήλικες.
• Οδοντιατρικός έλεγχος σε 114 παιδιά.
Στηρίζεται από τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας,
• Εξέταση – Εμβολιασμός κατά της Ηπατίτιδας
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ΚΕΣΥ, Α΄
Β΄, σε 579 κρατούμενους
Πανεπιστημιακή Κλινική Π.Π.Ν. ’’Αγία Σοφία’’,
Β’ Μ/Γ/Κλινική του Π.Ν. «Αρεταίειο», τον Δήμο
Αθηναίων, Πειραιά είκοσι ακόμη Δήμους της Χώρας,
τις Περιφέρειες Δυτ. Αττικής Π. Στερεάς Ελλάδος,
Ελένη Σωτηροπούλου
Πρόεδρος-Συντονίστρια Προγράμματος
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και 40 Επιστημονικούς
«Υγεία για Όλους»
φορείς.
Επιστημονικός Συνεργάτης
Α’ Παν. Κλινικής «Η Αγία Σοφία»
Βασικό αρωγό του προγράμματος αποτελεί η
εθελοντική προσφορά χωρίς ανταλλάγματα, η
προσπάθεια να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο,
που χρήζει βοήθειας χωρίς διακρίσεις, αλλά και
οι προσωπικότητες που ηγήθηκαν αυτού του
κινήματος. Σίγουρα ο εθελοντισμός δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την Πολιτεία, αλλά μπορεί να
συσπειρώσει τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας προς
όφελος των ασθενέστερων. Μπορεί να αποτελέσει
τη βάση για τη δημιουργία ομάδων δράσης προς
όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.
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Δράσεις για την
εμβολιαστική
κάλυψη των
εργαζομένων στο
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
Είναι γνωστό ότι οι
επαγγελματίες υγείας είναι
σκληρά εργαζόμενοι και η υγεία
τους πρέπει να προστατευτεί.
Πρέπει αρχικά να είναι οι ίδιοι
υγιείς και ευχαριστημένοι στην
επαγγελματική τους ζωή. Να
είναι αποτελεσματικοί και με
αδιάλειπτη παρουσία στον
εργασιακό χώρο ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσεων (επιδημίες),
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
φροντίδα παροχής υπηρεσιών
υγείας. Πρέπει να μην
αποτελεί η επαγγελματική
τους δραστηριότητα αφορμή
νόσησης των οικογενειών τους
και να προστατεύεται μέσα από
αυτούς η υγεία των ασθενών
και του περιβάλλοντός τους.
Ο ενδεδειγμένος τρόπος για
να προστατευτούν είναι μέσω
του εμβολιασμού, ο οποίος
λειτουργεί ως φραγμός έναντι
της εξάπλωσης των λοιμώξεων,
ενώ ταυτόχρονα διατηρεί
την παροχή υγειονομικών
υπηρεσιών ακέραια.
Με γνώμονα την προαγωγή
της υγείας, η Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
του νοσοκομείου αποφάσισε
να αναλάβει δράση. Παρά τις
συστάσεις από τους επίσημους
φορείς και τα αδιαμφισβήτητα
οφέλη που προσφέρει ο
εμβολιασμός, τα μηνύματα
της τεχνητής ανοσοποίησης
ήταν αποθαρρυντικά καθώς
τα ποσοστά εμβολιασμού ήταν
χαμηλά. Για αλλάξουμε αυτή
την κουλτούρα στηριχτήκαμε
στις μεθόδους και στις τεχνικές
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του κοινωνικού μάρκετινγκ,
εφαρμόζοντας σχεδιασμένα
προγράμματα τα οποία
επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές
και αλλαγές στη συμπεριφορά.
Ξεκινώντας τις δράσεις μας
αναφερθήκαμε στον εμβολιασμό
των επαγγελματιών υγείας στον
Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης
και Ελέγχου Λοιμώξεων, καθώς
και στην ετήσια στοχοθεσία
που καταθέτουμε στην
Διοίκηση περιγράφοντας και
αναλύοντας τις δράσεις και
τους στόχους μας. Το πρώτο και
σημαντικότερο βήμα ήταν να
γνωρίσουμε την εμβολιαστική
κατάσταση του προσωπικού
που υπηρετεί στο νοσοκομείο.
Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο
ιστορικού εμβολιαστικής
κάλυψης, το οποίο διανεμήθηκε
και συμπληρώθηκε από όλους
τους εργαζόμενους μέσα σε
κλειστούς ατομικούς φακέλους,
ακολουθώντας το απόρρητο
των προσωπικών δεδομένων. Η
συλλογή και η επιστροφή των
εντύπων πραγματοποιήθηκε με
ευθύνη των Διευθυντών και των
Προϊσταμένων προς την ΝΕΛ
και τα στοιχεία αυτά αποτελούν
μέρος του ηλεκτρονικού

αρχείου εμβολιασμών που
δημιουργήθηκε. Ταυτόχρονα
εγκαινιάσαμε τη λειτουργία
ιατρείου εμβολιασμών, στο οποίο
γίνεται συνταγογράφηση και
χορήγηση των εμβολίων. Το
ιατρείο αυτό αποτελεί ένα χώρο
επικοινωνίας με το προσωπικό
μέσα από την καλλιέργεια των
διαπροσωπικών μας σχέσεων.
Παράλληλα δημιουργήσαμε
κινητό συνεργείο εμβολιασμού,
το οποίο επισκέπτεται και
διενεργεί τους εμβολιασμούς
στο τμήμα εργασίας του
προσωπικού. Αναγγέλλουμε
την έναρξη του ετήσιου
αντιγριπικού εμβολιασμού με
πρωτοκολλημένες ανακοινώσεις
και ενημερώνουμε τους
εργαζομένους για τα νέα
δεδομένα γύρω από τον
εμβολιασμό. Εργαζόμενοι
φιλοτέχνησαν αφίσες για
τον εμβολιασμό τις οποίες
αναρτούμε κατά την έναρξη
της εμβολιαστικής περιόδου.
Πραγματοποιούνται
επιμορφωτικά σεμινάρια στο
αμφιθέατρο του νοσοκομείου,
καθώς και ενδοτμηματικά
μαθήματα. Κάθε χρόνο η
εναρκτήρια διάλεξη για τα
οφέλη του εμβολιασμού

γίνεται από την λοιμωξιολόγο
μας και περιλαμβάνει μια
ιστορική αναδρομή νοσημάτων
που εξαλείφθηκαν με την
ανοσοποίηση. Φέτος ζητήσαμε
από όλους τους εργαζόμενους να
υπογράψουν τη δήλωση άρνησης
του εμβολιασμού του ΚΕΕΛΠΝΟ
και διευρύναμε τις δράσεις μας
συμπεριλαμβάνοντας στον
εμβολιασμό και τις οικογένειες
των εργαζομένων.
Τα αποτελέσματα των δράσεων
μας αποκαλύπτονται μέσα από
τους αριθμούς. Το ποσοστό
αντιγριπικού εμβολιασμού ήταν
6% το 2016 διπλασιάστηκε το
2017 και 2018 (11%, 23%) και
είναι 41% το 2019. Ενδιαφέρον
έδειξαν οι επαγγελματίες υγείας
για τον εμβολιασμό έναντι της
ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας
και του πνευμονιόκοκκου.
Εντυπωσιακό ήταν το ποσοστό
(90%) των νεοπροσληφθέντων
υπαλλήλων στην καθαριότητα
που εμβολιάστηκαν (έναντι της
γρίπης, ηπατίτιδας Β, ιλαράς και
τετάνου).
Βέβαια τα ποσοστά εμβολιασμού
είναι ακόμη πολύ χαμηλά και για
το λόγο αυτό δεν εφησυχάζουμε
σκεφτόμενοι νέες δράσεις. Και το
ερώτημα που παραμένει πάντα
ζωντανό είναι αν μπορεί και
πρέπει να γίνει υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός για όλους τους
επαγγελματίες υγείας.
Ειρήνη Τουμπέκη
ΝΕΛ Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Τ.Υ.Π.Ε.Τ 2018

τη Χαλκιδική και τη Λούτσα
Πρέβεζας, Προγράμματα
Προληπτικής Ιατρικής παιδιών
και εφήβων, τα οποία ξεκίνησαν
το 1945, καθώς και Προγράμματα
Προληπτικής Ενηλίκων,
Διοργανώσεις προγραμμάτων
εθελοντικής αιμοδοσίας σε
συνεργασία με μεγάλα δημόσια

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού
Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
είναι Ασφαλιστικός Φορέας
των εργαζομένων και των
συνταξιούχων της Εθνικής
Τράπεζας, ιδρύθηκε το
1930 με σκοπό να παρέχει
ιατροφαρμακευτική,
νοσοκομειακή περίθαλψη
και κοινωνική μέριμνα στα
ασφαλισμένα μέλη του και τις
οικογένειές τους. Πρόκειται
για έναν αυτοδιοικούμενο και
αυτοδιαχειριζόμενο φορέα που
καλύπτει 50.000 ασφαλισμένους.
Στις κύριες δραστηριότητές του
συμπεριλαμβάνονται: Λειτουργία
Γενικής Κλινικής «Υγείας
Μέλαθρον» δυναμικότητας 97
κλινών στην Αθήνα, Λειτουργία
Πολυϊατρείων -Εξωτερικών
ιατρείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Πάτρα, Λειτουργία
σύγχρονου Μικροβιολογικού
και Παθολογοανατομικού
εργαστηρίου, Λειτουργία
σύγχρονου Εργαστηρίου Ιατρικών
Απεικονίσεων, εξοπλισμένου
με μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας, Λειτουργία
Φυσικοθεραπευτηρίου,
Λειτουργία τριών πρότυπων
κατασκηνώσεων στο Διόνυσο,

νοσοκομεία, Ειδικά Προγράμματα
Παιδιών με Αναπηρία και
τέλος αποτελεί και Μέλος του
Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ..
Η Κλινική του Τ.Υ.Π.Ε.Τ
διαθέτει 97 κλίνες, Μονάδα
Παθολογικής Ογκολογίας,
ΜΕΘ με 4 κρεββάτια, σύγχρονο
χειρουργείο με 4 χειρουργικές
αίθουσες και μια σηπτική,
νέα μονάδα αποστείρωσης,
διαγνωστικά και απεικονιστικά
τμήματα και πλήρως εξοπλισμένο
ασθενοφόρο. Στα πλαίσια των
δράσεων της σχετικά με την
προαγωγή υγείας, διοργανώθηκαν
σεμινάρια σε τακτικά χρονικά
διαστήματα σχετικά με την
υγιεινή των χεριών, ελέγχθηκε
όλο το προσωπικό το διάστημα
Μάρτιος έως Μάιος του 2018 για
τα αντισώματα της ηπατίτιδας Β,
C ιλαράς και έλεγχος mantoux,
συμπεριλαμβανομένων και των
αποκλειστικών (7 άτομα) που
καλύπτουν την κλινική μας, το
συνεργείο καθαρισμού (17 άτομα),
αλλά και τους φοιτητές που
πραγματοποιούν την πρακτική
τους άσκηση. Οι εργαζόμενοι οι
οποίοι ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν
ελλιπή αντισώματα, προέβησαν σε
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εμβολιασμό με την καθοδήγηση
της Επιτροπής Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων της Κλινικής.

Η δράση αυτή ξεκίνησε αρχικά
με ενημέρωση του προσωπικού
(μέσω εντύπων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων κτλ.) για τα οφέλη του
εμβολίου της γρίπης.
Εν συνεχεία, όσοι από τους
εργαζόμενους ήθελαν να
εμβολιαστούν, η Νοσηλεύτρια
Λοιμώξεων (κα. Βαβαλίδη) της
Κλινικής εφοδιαζόταν άμεσα
τα εμβόλιο από το Φαρμακείο
της κλινικής μας, πήγαινε στο
τμήμα που εργάζονταν και άμεσα
γινόταν ο εμβολιασμός. Στους
υπολογιστές των εργαζομένων
υπήρχε στην επιφάνεια εργασίας
τους ένα μήνυμα που ανέφερε
ότι το εμβόλιο σώζει ζωές. Πιο
συγκεκριμένα από τα 261 άτομα
οι 114 έκαναν το εμβόλιο.
Αναλυτικότερα:
• Ιατρικό προσωπικό 29/66
• Νοσηλευτικό Προσωπικό
44/89
• Λοιπό επιστημονικό
προσωπικό 20/28
• Τεχνική υπηρεσία 3/13
• Διοικητική υπηρεσία 18/65
Η Διοίκηση της Κλινικής Υγείας
Μέλαθρον κάλυψε όλο το κόστος
για τα εμβόλια. Οι παραπάνω
ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσμα,
η Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» να
λάβει βραβείο για την επίτευξη
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της δεύτερης υψηλότερης
εμβολιαστικής κάλυψης (47,78%)
κατά της γρίπης την περίοδο
2016-2017.
Ανδριάνα Μαγγίτα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. Υ.
“ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΜΕΛΗ

■ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
■ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
■ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
■ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
■ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
■ «Η ΕΛΠΙΣ»
■ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
■ «ΛΑΪΚΟ»
■ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ»
■ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
■ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
■ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
■ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
■ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

22η Επιστημονική Ημερίδα του ΕΔΝΥΠΥ
«Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
στους Εργαζομένους των Ελληνικών
Νοσοκομείων»
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσσας»
του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
09:30 – 14:00
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