
                       
 
Η Λαχανά Ελένη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος  Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο: 
«Νοσηλευτική–Διοικητική και Κοινωνικοοικονομική Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας ». 
 
Σπούδασε “Νοσηλευτική” στο Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού  (M.Sc.) στη 
“Διοίκηση Μονάδων Υγείας” και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) στη  “Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας”  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοιχτού  
Πανεπιστημίου Πατρών.   
 
► Ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα:  Η ερευνητική και επαγγελματική της 
δραστηριότητα στη Νοσηλευτική–Διοικητική και Κοινωνικοοικονομική Διαχείριση των 
Υπηρεσιών Υγείας, περιλαμβάνει  επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλεύτρια  σε  Κέντρο 
Πυρηνικής Ιατρικής με εξειδίκευση στη γ-τομογραφική camera (SPECT), στις R.I.A. 
εξετάσεις, στο τμήμα πυρηνικής καρδιολογίας και στις ραδιοϊσοτοπικές θεραπείες 
ασθενών, επί επτά έτη. Επίσης έχει συμμετοχή με αμοιβή ως ερευνητικό μέλος, σε 
οργανωμένα  Ερευνητικά Προγράμματα (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ -ΕΠΑΕΑΚ ΙΙ-ΕΣΠΑ–ΕΠΕΔΒΜ ), συνολικά 
πάνω από πέντε έτη. 
 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης 
Νοσηλευτικών Μονάδων, των Οικονομικών της Υγείας, της Κοινωνιολογίας της υγείας , της 
Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, της Κοινοτικής και Κλινικής Νοσηλευτικής. Τα 
αποτελέσματα της ερευνητικής της δραστηριότητας  έχουν δημοσιευτεί σε  ελληνικά και 
διεθνή περιοδικά και  πρακτικά συνεδρίων, με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών από 
διεθνείς ερευνητές και βραβεύσεις. 
   
► Εκπαιδευτικό έργο : έχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο , αντίστοιχο με το γνωστικό της 
αντικείμενο : 
Προπτυχιακά μαθήματα:  αυτοδύναμη διδασκαλία  στο τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας  από το 1998 έως και σήμερα τα παρακάτω  προπτυχιακά μαθήματα :  

 «Νοσηλευτική Διοίκηση» 

 «Πολιτική και Οικονομία Υγείας στη Νοσηλευτική»  

 «Σεμινάρια Τελειοφοίτων – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας»  

 «Προαγωγή Υγείας» 

 «Δεοντολογία –Νομοθεσία Νοσηλευτικού Επαγγέλματος» 

 «Κοινοτική Νοσηλευτική Ι» 

 «Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη» 

 «Βασικές αρχές Νοσηλευτικής» 

  Έχει την επίβλεψη πολλών πτυχιακών εργασιών.  
Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών : 

 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση  
Μονάδων Υγείας ( ΔΜΥ)  του Ελληνικού Ακοικτού Πανεπιστημίου, της Θεματικής  
Ενότητας «Βασικές Αρχές Διοίκησης- Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών  
Υγείας» και κύρια επίβλεψη αρκετών διπλωματικών εργασιών, από το 2012. 
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 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Ψυχική Υγεία » 
του τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας  της  Ενότητα  «Φροντίδα Ψυχικής 
Υγείας βασισμένη σε αποδείξεις» και  κύρια επίβλεψη αρκετών διπλωματικών 
εργασιών,  από το 2015. 

 Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νευρομυοσκελετική 
Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , τη 
Θεματική Ενότητα «Σύστημα διαχείρισης γνώσης στους φορείς Φροντίδας 
Φυσικοθεραπείας» από το 2015. 

 Έχει διδάξει, στο Μεταπτυχιακό Προγράμματα Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για επτά έτη, 
συνεπικουρώντας στη διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Πρωτοβάθμια  
Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα » και ως μέλος των τριμελών επιτροπών στις 
διπλωματικές εργασίες, από το 2006 έως το 2012. 

Προγράμματα Ι.Δ.Β.Ε. : διδάσκει αδιάλειπτα από το 2003 , σε Προγράμματα 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΒΕ) της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας , στις νοσηλευτικές ειδικότητες του ΠΠΝΛ,  σε ενέργειες κατάρτισης 
και είναι ενταγμένη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού  Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ) με διδασκαλία στα επιμορφωτικά του 
προγράμματα. 
 
► Διοικητικό έργο : έχει πλούσιο διοικητικό έργο  στο τμήμα Νοσηλευτικής, στο Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα, ως πρόεδρος ή μέλος επιτροπών, μέλος 
εκλεκτορικών σωμάτων, μέλος επιτροπών εποπτείας , αναπληρωτής πρόεδρος του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, πρόεδρος ή μέλος οργανωτικών και επιστημονικών  επιτροπών σε 
διάφορα  συνέδρια, μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών κ.α.  
 
► Συγγραφικό έργο : Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει εκτός από τις διπλωματικές 
της εργασίες και τη διατριβή της , τη συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία, επιμέλειες 
ξενόγλωσσων βιβλίων, συμμετοχή στη συγγραφή  μονογραφίας, συγγραφή ειδικού 
εκπαιδευτικού υλικού για προπτυχιακά , μεταπτυχιακά μαθήματα και  επιμορφωτικά 
προγράμματα. 


