EUROOPAN SYÖPÄSAIRAANHOITAJIEN
PÄIVÄ 2019 OSALLISTUMISOHJEET
Tämän vuoden teema on – TURVALLISUUS
Osallistu #ECND19Go4Safety keskusteluun
Euroopan syöpäsairaanhoitajien
päivä on 18 Toukokuuta 2019.

ECND2019 – Mitä varten?
Päivä järjestetään
syöpäsairaanhoitajien juhlimiseksi
ympäri Eurooppaa. Tapahtuma
korostaa syöpäsairaanhoitajien
erityisosaamisen ja -koulutuksen
tunnustamista, ja sen tarvetta sekä
niitä sairaanhoitajia, jotka
työskentelevät erikoisalalla. Tämän
vuoden teema on potilas &
työturvallisuus.

Tausta
Viimevuotinen tapahtuma oli
menestys. EONS kutsuu Sinut
mukaan tukemaan ja juhlimaan
Syöpäsairaanhoitajien päivää
18.5.2019, osallistumalla ja
järjestämällä tapahtumia omassa
maassa ja työpaikallasi sekä
levittämään tietoa eri kanavia
käyttäen. Lisää tietoa löydät
#ECND19Go4Safety
www.cancernurse.eu/ECND2019
nettisivuilta – tallenna valmiit
materiaalit oman tapahtumasi
käyttöön. Välitäthän tukesi myös
myös jakamalla
#ECND19Go4Safety julkaisuja
omien some-kanaviesi ja muiden
viestintäkanaviesi kautta. Mutta
erityisesti, toivomme sinun
nauttivan tästä mahdollisuudesta
juhlia eurooppalaista syöpäpotilaan
hoitotyötä ja syöpäsairaanhoitajia!

Haluamme kutsua sinut osallistumaan ECND2019 jakamalla
omia kokemuksiasi syöpäsairaanhoitajana, kuvia, inspiroivia
videoita ja viestejä EONS Facebook, LinkedIn, Twitter &
Instagram- tileille. Tapahtuman promo on alkanut
huhtikuussa eri some-kanavissa, seuraa meitä ja osallistu
keskusteluun. Tapahtuman hashtag on #ECND19Go4Safety
Älä missaa tätä!

Osallistu ECND kilpailuun!

Sivuitamme löydät #ECND19Go4Safety - kilpailun ohjeet,
joiden avulla voit osallistua omalla tapahtumallasi 18.5.19
Kilpailussa on 2 kategoriaa, ‘Best Event’ and ‘Most Creative
Social Media’. Kaksi onnekasta voittajaa saa vapaan pääsyn
matka- ja majoituskuluineen EONS12 konferenssiin
Barcelonaan, Espanjaan, 27.9-1.10.2019. Deadline on
31.5.2019. Tarkemmat ohjeet www.cancernurse.eu/
ECND2019

#ECND19Go4Safety
Alla ovat keskeiset viestit ECND2019

Tuo aina esiin ja
kyseenalaista asia,
joka vaikuttaa
mielestäsi olevan
väärin!
Välitä tietoa potilaalle
ja hänen läheisilleen
ja rohkaise heitä
osallistumaan omaan
hoitoonsa!

Vältä suoraa
kosketusta
solunsalpaajien
kanssa jos
suunnittelet raskautta
tai jo olet raskaana!
Noudata aina
turvallisuusohjeita
ja käytä suojaimia!

TURVALLISUUS – Ydinasiat
Koko ajan kehittyviin syövän hoidot ja tulokset tuovat
mukanaan myös potilasturvallisuusriskejä.
Syöpäsairaanhoitajien osaaminen ja toiminta ovat keskiiössä
näiden riskien vähentämisessä ja hallinnassa.
Syöpäsairaanhoitajien on myös huolehdittava omasta ja
kollegoiden työturvallisuudesta solunsalpaajien käsittelyssä.
Organisaatioiden tulee tukea syöpäsairaanhoitajia ja
varmistaa potilas- ja työturvallisuus.

Tapahtuman viestintäpaketti (huom.

Tule mukaan
Osallistu #ECND19Go4Safety
kampanjaan

Edistä ECND2019 omilla sivustoillasi
ja linkitä tapahtuman sivu sinne
www.cancernurse.eu/ECND2019

Kannusta yhdistyksen jäseniä
osallistumaan ja hyödynnä
organisaatioiden omia uutiskirjeitä
ja muita kanavia.
Tue kampanjaa sosiaalisessa

www.cancernurse.eu/ECND2019

mediassa
#ECND19Go4Safety & tee omaa
sisältöä ja jaa sitä eri kanavissa.

Campaign Hashtag: #ECND19Go4Safety

Järjestä paikallinen tapahtuma

Toolkit – Go to https://www.cancernurse.eu/ECND2019
to download posters, email and web banners, templates
and various other materials to help celebrate and support
European Cancer Nursing Day.

Osallistu ja rohkaise muitakin
osallistumaan kilpailuun ja voita

suomennukset Suomen syöpäsairaanhoitajilta):

The European Oncology Nursing Society will systematically
promote #ECND19Go4Safety via its official social media
channels. Join in!

tietoisuuden lisäämiseksi päivästä ja
turvallisuudesta.

paikat EONS12 konferenssiin!

Lisätiedot (Englanniksi)
eons.secretariat@cancernurse.eu

European CancerNursing Day

