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08/02/23 

Προς:  Όλα τα μέλη του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου 

 & Όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας  

Απο:  Γραμματεία 

Θέμα: Δωρεάν εργαστήριο για την ασφάλεια των ασθενών  

 

Αγαπητά μέλη, 

 

Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και την εταιρεία Kratis 

Consulting διοργανώνουν δωρεάν εργαστήριο με θέμα: 

 

«Εισαγωγή στην Διαχείριση Ανθρώπινου Παράγοντα 
- Ασφάλεια Ασθενών στις Υπηρεσίες Υγείας» 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023 στο μέγαρο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία 

μεταξύ των ωρών 12:00μ -14:05μμ.   
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες υγείας όπως: προσωπικό νοσηλευτηρίων 
και άλλων κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας περιλαμβανομένων και Ιατρών, Οδοντιάτρων, 
Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπευτών, Φαρμακοποιών, Ιατροφυσικών, Προσωπικό Χημείων, Λειτουργών 
Νοσηλευτηρίων, βοηθοί νοσηλευτές κλπ.   
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών του ανθρώπινου παράγοντα 
στον τομέα της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας ασθενών, τη μείωση των λαθών 
και την αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας στις υπηρεσίες υγείας. 
 
Σκοποί του εργαστηρίου είναι: 

• η κατανόηση των βασικών αρχών του ανθρώπινου παράγοντα στον τομέα της υγείας  

• η μείωση των λαθών και  

• η αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας στις υπηρεσίες υγείας. 
 
Μετά το πέρας του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Επεξηγούν τη σημαντικότητα του Ανθρώπινου Παράγοντα στις Υπηρεσίες Υγείας 

• Εντοπίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους  

• Χρησιμοποιούν το μοντέλο Stamina για την ανάλυση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη απόδοση στον τομέα της υγείας 

• Επικοινωνούν και συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τους συναδέλφους τους  

• Κατανοούν πιο αποτελεσματικά τους ασθενείς και τις ανάγκες τους 
 
Το εργαστήριο μεταξύ άλλων θα αναλύσει τα πιο κάτω: 

• Μοντέλο Ανθρώπινου Παράγοντα - Ο Ασθενής, Τα Καθήκοντα, Το Άτομο, Η Ομάδα 

• Ανάλυση περιστατικών ασφάλειας ασθενών και ανθρώπινου παράγοντα 

• Πρακτικές εφαρμογές ανθρώπινου παράγοντα στον τομέα της υγείας 

• Τεχνική ISBAR (για κρίσιμη πληροφόρηση και handover) 

• Διενέργεια συναντήσεων για θετική προσέγγιση  

Register 
HERE 

https://forms.ccci.org.cy/patient-safety-seminar/
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Εκπαιδευτές: 
 

• Βάσσος Λαππά 

• Σόλωνας Δημοσθένους 

• Βαγγέλης Δημοσθένους 
 
 

Ώρα Θέμα 

12.00 Εισαγωγή από το Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου 

 
12.05 

1. Μοντέλο Ανθρώπινου Παράγοντα - Ο Ασθενής, Τα 
Καθήκοντα, Το Άτομο, Η Ομάδα 

2. Ανάλυση περιστατικών ασφάλειας ασθενών και 
ανθρώπινου παράγοντα 

 

 
12.45 

       3. Πρακτικές εφαρμογές ανθρώπινου παράγοντα στον τομέα της 
υγείας 
 

 
13.00 
 

4. Τεχνική ISBAR (για κρίσιμη πληροφόρηση και handover) 

 
 
13.30 

 
5. Διενέργεια συναντήσεων για θετική προσέγγιση  

 

 
 
14.05 

      
Τέλος Εκπαίδευσης 

 

 
 

 
Για συμμετοχή παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνείτε 
στο τηλέφωνο 22889760 ή/και στο email martha@ccci.org.cy / cyprushealth@ccci.org.cy  
 
Με εκτίμηση,  
 
Χρίστος Πετσίδης 
Γενικός Γραμματέας  

https://forms.ccci.org.cy/patient-safety-seminar/
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