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ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του

Π.Γ.Ν.Α και μιας (1) θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.)
του Γ.Ν.Διδ/χου»
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις αριθμ. 13/8/14-03-2018 και 24/9/28-3-2018 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΠΓΝΕ
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005
3.
Τις διατάξεις της αριθμ Υ1.Γ.Π.114971/18-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 388/ Β΄/2014)
απόφασης της Υφυπουργού Υγείας «Μέτρα, όροι διαδικασίες για την
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την νοσηλεία των
ασθενών στους χώρους παροχής υγείας.»
4.
Τις λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Αλεξ/πολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
ΚΑΛΕΙ

Τους υπάλληλους οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ
Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκε πτών/τριων Υγείας στο Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης ή στο Γ.Ν.
Διδ/χου και ενδιαφέρονται για την κατάληψη θέσης Νοσηλευτή Επιτήρησης
Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) του Π.Γ.Ν.Α. ή του Γ.Ν.Διδ/χου, να υποβάλουν, αίτηση με
βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών:
- για το Π.Γ.Ν.Α., στο Γραφείο του Διοικητή του ΠΓΝΕ από 2/4/2018 έως και
16/4/2018 και ώρα 10.00 μ.μ.
- για το Γ.Ν.Διδ/χου, στο Γραφείο του Αν. Διοικητή του ΠΓΝΕ από 2/4/2018
έως και 16/4/2018 και ώρα 10.00 μ.μ.
Απαραίτητα προσόντα:
1. Οργανική θέση στο Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου αντίστοιχα, του κλάδου
ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας
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2. Κλινική εμπειρία στην κλινική νοσηλευτική 5 χρόνια, αφαιρουμένων
μακροχρόνιων αδειών: αναρρωτικές, άνευ αποδοχών, κυήσεως, λοχείας, ανατροφής,
εκπαιδευτικές, πολυτεκνική κ.α.
Μοριοδότηση:
 Προϋπηρεσία στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων = 100 μόρια/έτος
 Μεταπτυχιακό στις Λοιμώξεις, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Επιδημιολογία,
Δημόσια Υγεία, ΜΕΘ (ενηλίκων, παιδιών, καρδιάς) =150 μόρια
 Κλινική εμπειρία σε ΜΕΘ (ΜΕΘ ενηλίκων, παιδιών, καρδιάς, αλλά όχι
στεφανιαία μονάδα διότι δεν ορίζεται ως εντατική νοσηλεία, όχι ΜΕΝΝ διότι
συλλειτουργεί με το Νεογνολογικό) ή χειρουργεία = 10 μόρια/6μηνο, μετά το
πρώτο 6μηνο.
Για το Γ.Ν.Διδ/χου δεν μοριοδοτείται η κλινική εμπειρία στη ΜΑΦ, διότι δεν
περιγράφεται στον οργανισμό ως ΜΕΘ
 Ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίπεδα: B2=20 μόρια C1=30 μόρια &

C2 =40 μόρια
 Πιστοποιημένη βάσει πτυχίου γνώση Η/Υ: word 5 μόρια, excel 5 μόρια, internet
5 μόρια, power point 5 μόρια, SPSS 5 μόρια
 Δελτία αξιολόγησης τελευταίας 5ετίας = βαθμός κάθε έτους (με άριστα 10) * 5
 Σύνδεσμος λοιμώξεων =50 μόρια
 Παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων για λοιμώξεις =μέγιστο 50 μόρια
ο πρώτος και αναλογικά οι υπόλοιποι
 Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση θεωρείται έγκυρη, εκτός αν με νέα δήλωσή
τους την αποσύρουν ή στην ήδη κατατεθειμένη αίτησή τους θέλουν να προσθέσουν
επιπλέον πιστοποιητικά.
 Όσοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ορίζεται νέα προθεσμία από 2/4/2018 έως
16/4/2018 ώρα 10μ.μ.
Η πρόσκληση να δημοσιευτεί στο διαύγεια, στις ιστοσελίδες του
Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & του Γ.Ν.Διδ/χου, να δοθεί ηλεκτρονικά σε όλες τις
νοσηλευτικές μονάδες και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεως της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης & Γ.Ν.Διδ/χου.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
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