ΈΝΑΡΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-19
Ενηµερώνονται οι Νοσηλευτές/τριες και οι Επισκέπτες/τριες υγείας του
Νοσοκοµείου µας ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση
προγραµµάτων « ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ » για το 2018-2019 ξεκινά 20/06/2018
και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27/07/2018.
Παρακαλούνται όλοι οι
δικαιολογητικά

ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τα απαιτούµενα

στο Γραφείο των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων («Οίκος Αδελφών», 6ος

όροφος) καθηµερινά και ώρες 7:00-15:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου για τρία(3) , κατ’ ανώτερο όριο, ιδρύµατα (δίνεται
από το γραφείο των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων )
2. Πιστοποιητικό διετούς τουλάχιστον ευδόκιµης προϋπηρεσίας Νοσηλευτή/τριας
ή Επισκέπτη/τριας Υγείας στον ευρύτερο χώρο της υγείας (Νοσηλευτικά η
Προνοιακά Ιδρύµατα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου , ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώνες
Ψυχικής Υγείας ). Το πιστοποιητικό χορηγείται από το γραφείο
προσωπικού, µετά από σχετική αίτηση στη γραµµατεία .
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για δύο (2)
τουλάχιστον χρόνια στο EΣΥ (δίνεται από το γραφείο των Νοσηλευτικών
Ειδικοτήτων)
5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

ή υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις

ξένης γλώσσας ( η υπεύθυνη δήλωση δίνεται από το γραφείο των Νοσηλευτικών
Ειδικοτήτων)
6. Έκθεση αξιολόγησης του τελευταίου έτους ή πιστοποιητικό του φορέα στον
οποίο υπηρετεί τα καθήκοντα του /της κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
και ότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (µόνο για τις µητέρες)
8. Σεµινάρια, συνέδρια ή τυχόν άλλη πρόσθετη επιµόρφωση σε θέµατα συναφή
προς το αντικείµενο της αντίστοιχης ειδικότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Α. σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Υ7β/Γ.Π 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄804) Υπουργική
απόφαση , καταργείται ο περιορισµός του ορίου ηλικίας για την απόκτηση
τίτλου Ειδικού Νοσηλευτή.

Β. σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Γ.4α/Γ.Π. 19631(ΦΕΚ 1474/2018, τ.Β΄) Υπουργική
απόφαση , Νοσηλευτής/τρια ο οποίος είναι κάτοχος τίτλου Νοσηλευτικής Ειδικότητας
δεν δύναται να παρακολουθήσει πρόγραµµα άλλης ειδικότητας .

Πίνακας Νοσοκοµείων Αττικής που θα υλοποιήσουν προγράµµατα
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων για το έτος 2018-19

Νοσοκοµείο

Ειδικότητα

Ηµεροµηνία έναρξης
προγράµµατος

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

08/10/2018

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ »

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

15/10/2018

Γ.Ν.Α « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ »

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

8/10/2018

Γ.Ν.Α « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

15/10/2018

Γ.Ν.Α

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

15/10/2018

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

08/10/2018

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

15/10/2018

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

29/10/2018

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

22/10/2018

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ

15/10/2018

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

« ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ »
Γ.Ν.Ν.Θ.Α
« Η ΣΩΤΗΡΙΑ »
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ
«ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στo 213204-1987 ή µε email στο
nosilefτiki_eid@evaggelismos-hosp.gr

Οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης
Ε. Καµπισιούλη – Β. Ντόγκα

