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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΣΤΟ 

Κ.Υ. ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» 

 

Τη  Δευτέρα 20 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη από το ΔΙΕΚ στο Κ.Υ. της 

Αίγινας. Τους καταρτιζόμενους συνόδευσαν η Διευθύντρια της  Σχολής κ. Χαϊκάλη, η 

εκπαιδεύτρια κ. Παπαδοπούλου Δέσποινα, καθώς και οι διδάσκουσες: κ. Σαραντοπούλου 

Χαρά και κ. Πρεβύζη Ευαγγελία. Είχαμε τη  χαρά να είναι μαζί μας  και η Διοικήτρια του 

Νοσοκομείου μας, κ. Αρβανίτη. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης και  κατόπιν 

απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η επαφή των 

καταρτιζομένων με τους  χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η γνωριμία με τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του καθώς και η γνώση για το εύρος παροχής των 

υπηρεσιών που προσφέρει. 

Η υποδοχή του ΔΙΕΚ από την Διευθύντρια κ. Λεονίδη και τις  υπεύθυνες νοσηλεύτριες  του 

Κέντρου Υγείας, ήταν ιδιαιτέρως  θερμή. Αρχικά μας ενημέρωσαν για τον τρόπο λειτουργίας 

του, τις διαδικασίες που ακολουθούν για την αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται 

στο Κέντρο καθ΄ όλο το 24ωρο, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκειμένου 

να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ιατρονοσηλευτική περίθαλψη. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε 

η Διοικήτρια του νοσοκομείου μας, η οποία αφού συνεχάρη το προσωπικό για την 

επαγγελματική ευσυνειδησία  και την προσφορά τους  στους κατοίκους-και όχι μόνο- του 

νησιού, τόνισε την στήριξη τόσο  της 2ης  Υγειονομικής Περιφέρειας, όσο  και των υπηρεσιών 

του Νοσοκομείου μας σε κάθε υγειονομική  τους ανάγκη. 

Στη συνέχεια, επισκεφτήκαμε το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, όπου και μας περίμενε 

μια ακόμα θερμή φιλοξενία από τις μοναχές. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμβανε 

επίσης, επίσκεψη στην Αγία Μαρίνα και τέλος περιήγηση στην πόλη της Αίγινας. 

Είναι γεγονός,  ότι η επίσκεψη μας στην Αίγινα υπήρξε μια ευχάριστη και ωφέλιμη για 

όλους εμπειρία.  Ας ευχηθούμε να μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε ξανά αυτή την 

ευκαιρία. 
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