
NEO E-LEARNING COURSE

Θεμελιώδεις αρχές πρόληψης και
διαχείρισης της νόσου Covid-19 –

Βασικές γνώσεις για τον
Επαγγελματία Υγείας

Μάθετε περισσότερα...

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο προσφέρει εξειδικευμένα
σεμινάρια σε ομάδες επαγγελματιών υγείας σε διάφορες θεματικές
ενότητες στο πλαίσιο συνεργασίας με Επιστημονικές Ενώσεις
(Ιατρικές- Νοσηλευτικές Ενώσεις, άλλοι Οργανισμοί). 

Το υλικό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων βασίζεται σε
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και σε διεθνή
πρωτόκολλα που δημοσιεύονται επίσημα από Διεθνείς Οργανισμούς.

Σε όλα τα μέλη του Ινστιτούτου παρέχεται ειδική έκπτωση 20%! 

Για να δείτε την Εκπτωτική Πολιτική, πατήστε εδώ.

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
AVEDIS DONABEDIAN

Το Ινστιτούτο Avedis Donabedian παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες στους
επαγγελματίες υγείας να εκπαιδευτούν, να συνεργαστούν και να
εμπνευστούν από τους συνεργάτες του Ινστιτούτου από όλο τον κόσμο.

Μέσω email: info@eiqsh.eu

Μέσω τηλεφώνου: 210 7474220 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια του Ινστιτούτου,

επικοινωνήστε μαζί μας:

 Για όποια απορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα του Ινστιτούτου
είναι στη διάθεσή σας!

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 44, ΤΚ 10679, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 7474220          Email: info@eiqsh.eu          Website: www.eiqsh.eu

https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/
https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/
https://eiqsh.eu/discount-policy/


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θεσμικό Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Διαχείριση Κρίσεων &
Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας
Διάρκεια: 4 ώρες (1 ημέρα)
Ημερομηνίες: 5 & 11 Δεκεμβρίου 2020
Κόστος:  80€ **
Εισηγήτρια: κα Τσεκούρα Άννα
Για να δείτε την περιγραφή του σεμιναρίου, πατήστε εδώ

Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας – 
Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία
Διάρκεια: 10 ώρες (2 ημέρες)
Ημερομηνίες: 18-19 Δεκεμβρίου 2020
Κόστος:  280€ **
Εισηγητές: Δρ. Ραφτόπουλος Βασίλειος / κα Κατσάπη Αγγελική 
Για να δείτε την περιγραφή του σεμιναρίου, πατήστε εδώ
Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Πρόγραμμα συμμόρφωσης Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα 679/2016 (GDPR)
Διάρκεια: 8 ώρες (2 ημέρες)
Ημερομηνίες: 18-19 Νοεμβρίου 2020
Κόστος:  120€**
Εισηγητής: κ. Κωστούλας Δημοσθένης
Για να δείτε την περιγραφή του σεμιναρίου, πατήστε εδώ

Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις Υπηρεσίες Υγείας 
Διάρκεια: 4 ώρες (1 ημέρα)
Ημερομηνίες: 4 & 12 Δεκεμβρίου 2020
Κόστος:  80€ **
Εισηγήτρια: κα Τσεκούρα Άννα
Για να δείτε την περιγραφή του σεμιναρίου, πατήστε εδώ

"Τελικά, το μυστικό της ποιότητας είναι η ‘αγάπη’. Πρέπει να αγαπάς τον ασθενή σου, πρέπει να αγαπάς το επάγγελμά σου,
πρέπει να αγαπάς το Θεό σου. Αν έχετε πραγματικά αγάπη για αυτό που κάνετε, μπορείτε στη συνέχεια να εργαστείτε

παρακολουθώντας αναδρομικά το σύστημα και τις αδυναμίες του και, εν τέλει, να το βελτιώσετε”. 
Avedis Donabedian

** Τα μέλη του Ινστιτούτου, επωφελούνται της ειδικής έκπτωσης 20% στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του διεθνή οργανισμού The Decision Institute
Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ενώνει τις δυνάμεις του με το Decision Institute για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα Value-Based Health Care στην Ελλάδα και Κύπρο.

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Γίνε μέλος του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου σήμερα
και επωφεληθείτε των ειδικών προνομίων! 

Για να δείτε τη διαδικασία εγγραφής και τα οφέλη, πατήστε εδώ.
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