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Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και εκπαίδευσης στην υγεία (QueD2019) έκλεισε με 

επιτυχία τις εργασίες του στα Ιωάννινα στις 9 Νοεμβρίου. Η επιτυχής αυτή έκβαση 

δικαιώνει τις προσπάθειες όλων όσοι πίστεψαν και πάλεψαν για  αυτό το φόρουμ  ως βήμα 

προβληματισμού και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών γύρω από τα θέματα ποιότητας και 

εκπαίδευσης στην υγεία. 

Το φετινό 2ο QueD, με εφόδιο και  την περσινή εμπειρία, ενσωμάτωσε προτάσεις τόσο 

οργανωτικές όσο και επιστημονικές καθιστώντας το πραγματική πηγή γνώσης και 

προβληματισμού.  

Το συνέδριο  παρακολούθησαν πάνω από 1100 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα (από την 

Κρήτη μέχρι την Κομοτηνή)  σε 3 παράλληλες θεματικές αίθουσες, με τον μεγαλύτερο 

αριθμό συνέδρων να προέρχονται από περιοχές εκτός Ηπείρου  

Ήταν πράγματι ένα  Διεπαγγελματικό και Διεπιστημονικό συνέδριο διότι  αν και μεγάλο 

μέρος των συνέδρων ήταν Νοσηλευτές,  στο  2ο QueD  συμμετείχαν διοικητικά στελέχη, 

διοικητές νοσοκομείων, Καθηγητές στο χώρο της υγείας, Φοιτητές, γιατροί και σχεδόν το 

σύνολο των επαγγελματιών υγείας. 

Ήταν ένα συνέδριο με πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα που πλαισιώθηκε από 120 

ανακοινώσεις, 7 στρογγυλά θεματικά τραπέζια, 5 κλινικά φροντιστήρια και 4 ειδικές 

διαλέξεις τις οποίες παρακολούθησε πλήθος συνέδρων. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλει να γίνει 

στον υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος και την υπερκάλυψη των κλινικών φροντιστηρίων καθώς 

και το ψηλό επιστημονικό επίπεδο και ενδιαφέρον που κράτησαν τα στρογγυλά τραπέζια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε πλούσια εμπειρία και καλές πρακτικές από την διαχείριση 

της ποιότητας και της εκπαίδευσης που πραγματικά κράτησε σε ψηλό βαθμό το 

ενδιαφέρον των συνέδρων 

Το  συνέδριο οργανωτικά στηρίχτηκε από όλους τους φορείς, αποδεικνύοντας το 

έμπρακτο ενδιαφέρον της κοινωνίας για τα θέματα της υγείας. Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ η 

περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών  ήταν οι μεγάλοι υποστηρικτές του εγχειρήματος, 

καθώς επίσης ο Σύλλογος εργαζομένων και η εκκλησιαστική επιτροπή του ΠΓΝΙ και πολλοί 

άλλοι χορηγοί που δίχως αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί. Η επιτυχία του 

όμως και η μαζικότητα του οφείλεται κυρίως στους εθελοντές συναδέλφους οι οποίοι 

δούλεψαν  άοκνα  με περίσσια ενθουσιασμού. ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

 

 


