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Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 

Με τη Στήριξη της  



Κυρίες και Κύριοι,

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι, το «7ο Πανελλήνιο και 6ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στα Γιάννενα
από τις 8 έως και τις 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο  «GRAND SERAI CONGRESS», θα
αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική
συνάντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα
των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις.
Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριό μας, ώστε να
αναδειχθεί το εξαιρετικά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό,
κλινικό και κοινωνικό έργο το οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό
λαό. Το οφείλουμε, σ’ όλους εκείνους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια
και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.

Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση,
κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το νοσηλευτικό
επάγγελμα.

Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και
παρότρυνση για τους συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους
εργασίες για τη διεξαγωγή ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Φιλοδοξούμε λοιπόν, ότι και το 7ο Συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα
συμβάλλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και
λύσεων των θεμάτων που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα
στο σύνολό της.

Παρόντες θα είναι και οι φοιτητές της νοσηλευτικής όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται
μόνο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία
δημιουργίας της νέας γνώσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν
διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθήματα και
παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αρχή που καθιερώθηκε, θα υπάρχει επίσης και βράβευση των
καλύτερων εργασιών.
Θερμά συγχαρητήρια στους εισηγητές που μοιράζονται με ευαισθησία και καλή θέληση
τη γνώση τους μαζί μας. Πολλές ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής, τιμητικής,
διεθνούς και τοπικής επιτροπής του συνεδρίου. Σημείο αναφοράς αποτελεί το
πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση
του συνεδρίου μας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού,
ενωμένοι και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης
νοσηλευτικής ενημέρωσης μέσα από ένα επιστημονικό και κοινωνικό δρώμενο που
θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι οι νοσηλευτές, σε πείσμα των καιρών, μπορούν
και θέλουν το καλύτερο.

Το Συνέδριο, παράλληλα με τις εργασίες του επιστημονικού προγράμματος θα δώσει
στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε παράπλευρες πολιτιστικές
δραστηριότητες αλλά και πολλαπλές επιλογές αναψυχής.

Με την πεποίθηση της δυναμικής συμμετοχής σας, σας στέλνουμε τους εγκάρδιους
χαιρετισμούς μας και σας περιμένουμε στα Γιάννενα για την κορυφαία εκδήλωση της
Ένωσής μας.

Ο Πρόεδρος
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Σκουτέλης Δημήτριος



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ

ΤΟΠΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΔΡΟΥΒΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΩΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΚΚΕ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΚΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΥΣΕΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
BölüktAS PINAR RukIyE
BROADwAy MyRA
HAvvA SERt

kOutROuBAS tHEODOROS
MIRCEA tIMOftE
PAPAStAvROu EvRIDIkI
ROCCO GENNARO
SACIC DRAGAN
SASSO lOREDANA 
SIlvEStRO ANNAlISA
SIMuNEC DRAGICA

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ



7

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθανασιάδου Ελισσάβετ Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
Ακριβοπούλου Αγγελική Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
Αποστόλου Βασιλική Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Ιωανννίνων "Χατζηκώστα"
Βενέτη Αικατερίνη Διευθύντρια, Ν.Υ., Α.Γ.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 
Γιαννοπούλου Ευδοξία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»
Δρίβα Παναγιώτα         Διευθύντρια, Ν.Υ.,  Γ.Ν. Μολάων
Ζαγανά Βάια           Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία» 
Καπετανούδη Στάμω    Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης
Κατσίγιαννη Αναστασία Διευθύντρια, Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Κατσιγιάννη Φωτεινή  Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Κοτσιφάκη Αριστέα      Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ελπίς»
Κόντου Πετρούλα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών
Κωνσταντινίδου Άννα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης
Κωτσοπούλου-Αρτινού Μαρία Διευθύντρια, Ν.Υ., ΙΑΣΩ GENERAL 
Λαγκάζαλη Βασιλική Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο"
Μάγγλαρης Κωνσταντίνος Διευθυντής, Ν.Υ., Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
Μανούσου Αικατερίνη Διευθύντρια, Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά "Μεταξά"
Μήτση Ιωάννα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας
Μούγια Βασιλική              Διευθύντρια, Ν.Υ., ΨΝΑ «Δαφνί»
Μυλωνά Μαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο"
Μπουτζιώνα Ουρανία         Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Νικολούδη Παναγιώτα   Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Νταβώνη Γιαννούλα Διευθύντρια, Γ.Ν.Α "Γ.Γεννηματάς" Αθηνών
Ντιούδη Παγώνα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών 
Ξηρομερίτη Αντωνία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας 
Παλητζήκα Δήμητρα Διευθύντρια, Γ.Ν.Θ. "Γ.Παπανικολάου" θες/νίκης
Παπαναγοπούλου Γεωργία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"
Πασχάλη Ανεζίνα Διευθύντρια, Ν.Υ., «Ευγενίδειο»
Πετρουλά Σοφία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους 
Πουλοπούλου Μαρία Διευθύντρια, Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών 
Ρόκα Ελένη Διευθύντρια, Ν.Υ., «Θριάσιου»
Σαλέμη Γεωργία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. «Αγλαΐα Κυριακού» 
Σανταμούρη Ελένη Διευθύντρια, Ν.Υ., Π.Ν. Ιωαννίνων 
Σεϊδοπούλου Δήμητρα Προϊσταμένη, Μ.Ε. «Άγιος Ανδρέας»
Σταυρακάκη Αλίκη        Διευθύντρια, Ν.Υ., Π.Γ.Ν.-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Σχοινά Κυριακή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας
Φιλιππάτου Βασιλική Διευθύντρια, Ν.Υ., ΓΟΝΚ
Φραγκοπούλου Ελένη Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου
Χριστοδούλου Μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α.''Η Αγία Σοφία"

ΟΡγΑνωσΗ – γΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
FREI S.A. Travel – Congress
Παπαρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα   
Τηλ.: 210 3215600, 211 6005600, Fax: 210 3219296
E-mail: info@frei.gr  http://www.frei.gr

S.A. 
Travel-Congress
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ΟΔΗγΙΕσ γΙΑ ΤΗν ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕων

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 16/02/2014
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.

• Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
www.enne2014.gr ως εξής:

1. Ηλεκτρονικά: Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@enne2014.gr μαζί με τα ακόλουθα επισυναπτόμενα έγγραφα:

i. το έντυπο στοιχείων επικοινωνίας συμπληρωμένο (βρείτε το έγγραφο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.enne2014.gr)

ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 που θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς,
τους φορείς προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.    

2. Μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα 
από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2014.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή υποβολή της περίληψης.

• Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (16/02/2014) ΔΕν θα γίνονται δεκτές
• Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕν θα γίνονται δεκτές.
• Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με

την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο 
(βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).

• Στην ανασκόπηση δε μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική 
εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει
ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση
μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 3215600 ή 211 6005600

• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 24 Μαρτίου 2014.

• Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως και μέχρι
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (16/02/2014). 
Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την 
Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

• Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
• H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον 

πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 3215600 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
abstracts@enne2014.gr.
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ΟΔΗγΙΕσ σΥγγΡΑΦΗσ ΠΕΡΙΛΗΨΕων

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD Περιλήψεων όπως ακριβώς
έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες
σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και 
δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή • Σκοπός         • Μεθοδολογία         • Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα         • Λέξεις κλειδιά (από 3 έως 5)
Η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή        • Σκοπός       • Μεθοδολογία       • Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα         • Λέξεις  κλειδιά (από 3 έως 5)
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος
της π.χ. Εισαγωγή, σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, συμπεράσματα.
Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά,
τον τίτλο, ονόματα & φορείς)
Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. 
επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε
μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και 
κεντρική στοίχιση.
Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέων να
είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως 
και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί
στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα 
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΔΕν θα πρεπει να αναφέρεται
Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Αναρτημένες)  θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined)
το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει  

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων 
(ακολουθούν υποδείγματα)
To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί ολογράφως 
και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο ΔΕν θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες. 
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους
παραπάνω όρους.
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Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία
των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην
περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. 
Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών
που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις
περιλήψεις των εργασιών.

Ακολουθούν υποδείγματα συγγραφής περιλήψεων

1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟσΟΤΙΚΗσ ΕΡΕΥνΗΤΙΚΗσ ΕΡγΑσΙΑσ

«ΑγΧΟσ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑσΘΕνων ΠΟΥ ΕΧΟΥν ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ σΕ ΛΑΡΥγγΕΚΤΟΜΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc,  Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα στους
ασθενείς, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο άγχος και εμφανίζουν κατάθλιψη. 
σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν οι ασθενείς
με καρκίνο του λάρυγγα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική ή μερική λαρυγγεκτομή, συγκρίνοντας τρεις
ομάδες με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά. 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλεσαν 168
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 65 ασθενείς
(38,7%), υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή, (ομάδα Α), οι 63 ασθενείς (37,5%) σε μερική λαρυγγεκτομή ή
άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με διατήρηση της φωνής (ομάδα Β) και οι
40 ασθενείς (23,8%) σε ολική λαρυγγεκτομή και απώλεια της φωνής, οι οποίοι όμως επιπλέον συμμετείχαν σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοφροντίδας (ομάδα Γ). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής
εργαλεία: α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίμακα Αυτοα-
ξιολόγησης της Κατάθλιψης (SRDS- Zung) και γ) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες Mann-Whitney U Test, Kruskal-
Wallis Test και Chi-square test. 
Αποτελέσματα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγματος βίωνε συμπτώματα αγχώδους και
καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, με υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική λα-
ρυγγεκτομή (ομάδα Α). Οι ασθενείς των ομάδων Β και Γ εμφάνιζαν λιγότερο άγχος και κατάθλιψη σε σύγκριση
με την ομάδα Α (p<0,05). Δεν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα άγχους (p=0,222) και κατάθλιψης
(p=0,198) μεταξύ των ασθενών των ομάδων Β και Γ.
συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους
και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας, μπορούν να βοη-
θήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η τραυματική εμπειρία της
λαρυγγεκτομής. 

Λέξεις - Κλειδιά: Άγχος, κατάθλιψη, καρκίνος λάρυγγα, λαρυγγεκτομή, αυτοφροντίδα

σύνολο λέξεων: 299
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2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗσ ΕΡΕΥνΗΤΙΚΗσ ΕΡγΑσΙΑσ 

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗσΗσ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟσΙΑΚΕσ ΜΕΘΟΔΟΥσ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕνΗσ ΑνΑΠΑΡΑγωγΗσ: 
ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Μαρία Αναγνώστου3,  Ελένη Αποστόλου4

1. Ψυχολόγος, Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
4. Μαία, MSc, Π.Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»

Εισαγωγή: Η έννοια της επιθυμίας απόκτησης παιδιού εμφανίστηκε όταν άρχισε να γίνεται ευρεία χρήση της
φαρμακευτικής αντισύλληψης όπου τα ζευγάρια άρχισαν να προγραμματίζουν εάν και πότε επιθυμούν να απο-
κτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην επιθυμία απόκτησης παιδιού,
οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα,  το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται κυρίως
στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιμων ζευγαριών, καθώς η εμπειρία της υπογονιμότητας τα ωθεί να
αναλογιστούν την επιθυμία τους αυτή
σκοπός: η διερεύνηση του βιώματος της επιθυμίας απόκτησης παιδιού, μητέρων που χρησιμοποίησαν σύνθετες
μεθόδους αναπαραγωγής (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα). 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Δέκα εννέα
μητέρες αφηγήθηκαν την εμπειρία τους από τη σύνθετη μέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπεβλήθησαν
(δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα), μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις που πραγματο-
ποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με
την τεχνική των Diekelmann, Allen, and Tanner (1989). 
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεών των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κατηγορίες,
οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εμπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) επιθυμία όταν η
ηλικία είναι οριακή, β) επιθυμία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυμία υπό όρους και προϋποθέσεις
και δ)  επιθυμία ως αντιστάθμιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.
συμπεράσματα: Η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο ως μια διερ-
γασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή η επιθυμία προοδευτικά
διαμορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχόμενό της. Η κατάλληλη υποστήριξη
των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελματίες υγείας μπορεί να συμβάλλει στη συνειδητο-
ποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά ζευγάρια στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και στη δι-
ευκόλυνση των αποφάσεων που καλούνται να πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς

Λέξεις–Κλειδιά: επιθυμία, υπογονιμότητα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, φαινομενολογία

σύνολο Λέξεων: 293
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3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑνΑσΚΟΠΗσΗσ

ΠΑΡΑγΟνΤΕσ ΕΜΦΑνΙσΗσ ΥΠΟγΟνΙΜΟΤΗΤΑσ σΤΑ σΥγΧΡΟνΑ ΖΕΥγΑΡΙΑ: 
ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟγΡΑΦΙΚΗ ΑνΑσΚΟΠΗσΗ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα  πολυπαραγοντικό πρόβλημα υγείας με ποικίλες προσωπικές, οικο-
νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) περίπου το 8-10%
των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία επί-
τευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια ενός τουλάχιστον χρόνου ή 6 μηνών για γυναίκες άνω των 35 ετών,
χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης και με τακτικές φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές.
σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της υπογονιμότητας μέσα από τη
σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων
στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και
«Cinahl», οι οποίες  αναφέρονταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου υπογονιμότητας.
Αποτελέσματα: Στη σημερινή εποχή η υπογονιμότητα δεν προέρχεται μόνο από προβλήματα υγείας, αλλά μπορεί
να είναι αποτέλεσμα επιλογών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών έδειξαν,
ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήματα από τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες, τη μήτρα και οι διαταραχές
της εμμήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιμότητας, ενώ όσον αφορά στον ανδρικό παράγοντα,
φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρματος και η κιρσοκήλη. Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι
περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονομικοί, όπως επίσης η προχωρημένη ηλικία τεκνοποίησης και το κάπνι-
σμα.
συμπεράσματα: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο απειλεί τις χώρες με έντονο δημο-
γραφικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελματίες υγείας ως προς τους παράγοντες
κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.

Λέξεις-κλειδιά: υπογονιμότητα, παράγοντες κινδύνου, ζευγάρι

σύνολο Λέξεων: 237
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ΘΕΜΑΤΟΛΟγΙΑ

• Παθολογική Νοσηλευτική

• Χειρουργική Νοσηλευτική

• Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

• Κοινοτική Νοσηλευτική – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

• Καρδιολογική/Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική

• Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική

• Νοσηλευτική Μητρότητας/Γυναικολογική Νοσηλευτική

• Ογκολογική Νοσηλευτική/Ανακουφιστική Φροντίδα

• Νοσηλευτική ΜΕΘ & Επείγουσα Νοσηλευτική

• Νεφρολογική Νοσηλευτική

• Διοίκηση-Οργάνωση & Οικονομική αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας / 
Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας

• Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία

• Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα / Δίκαιο της Υγείας

• Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλεια της εργασίας

• Νοσηλευτική Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

• Πληροφορική της Υγείας

• Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Στοιχεία Συγγραφέα - Υπεύθυνου για την Αλληλογραφία

Σημειώστε εαν ο υπεύθυνος αλληλογραφίας της εργασίας (και ιδιοκτήτης του e-mail από το οποίο
θα σταλεί η εργασία), είναι ίδιος με εκείνον που θα την παρουσιάσει:
ΝΑΙ � ΟΧΙ �

Επώνυμο:_______________________________Όνομα:__________________
Διεύθυνση Επικοινωνίας:_____________________________________________
Πόλη:________________________________________Τ .Κ.:_____________
Τηλέφωνο:__________________________Φαξ:________________________
Κινητό Τηλέφωνο:_____________________E-mail:_______________________

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς η επικοινωνία και η ενημέρωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά είναι απαραίτητη 
η αναγραφή του e-mail

• Παρακαλούμε να αναφέρετε την επαγγελματική σας ιδιότητα και τον ακαδημαϊκό σας τίτλο, όπως 
θα αναφερθεί στο CD Περιλήψεων
Π.χ.: Νοσηλευτής, MSc, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»

___________________________________________________________

• Παρακαλούμε να αναφέρετε τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας, όπως 
αυτές αναφέρονται στις Επιστημονικές Πληροφορίες
Π.χ. Κοινοτική Νοσηλευτική

___________________________________________________________

• Παρακαλούμε να δηλώσετε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:
Ελεύθερη Ανακοίνωση �         Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster) �

• Έχει δημοσιευθεί  / ανακοινωθεί σε άλλο Συνέδριο:  Ναι � Όχι �
Εαν ΝΑΙ, σε ποιο;

______________________________________________________

• Θα υποβληθεί η εργασία προς βράβευση;     Ναι � Όχι �

ΤΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
διατίθεται επίσης και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2014.gr 
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ΠΑΡΟΥσΙΑσΗ ΕΠΙσΤΗΜΟνΙΚων ΕΡγΑσΙων  

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων,
είτε προφορικών είτε αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές ανακοινώσεις:
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε
απαραιτήτως.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Poster)
Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ονομαστικός /
αριθμητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων αποτελεί ευθύνη των συγγραφέων
και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από την Γραμματεία του Συνεδρίου. Οι διαστάσεις κάθε
αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 1,20εκ. ύψος Χ 0,80εκ. πλάτος και θα ακολουθούν ένα
από τα πρότυπα που θα αποσταλούν στους συγγραφείς σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή μετά την έγκριση
της Αναρτημένης εργασίας τους από την Επιστημονική Επιτροπή
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο
και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.
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ΔΙΑγωνΙσΜΟσ σΥνΕΔΡΙΟΥ 

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 7ου Πανελλήνιου και 6ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού
και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση
των τριών καλύτερων εργασιών του Συνεδρίου.

Προϋποθέσεις
1. Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρονα
δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.
2. Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού της
Νοσηλευτικής Επιστήμης 
3. Tο πλήρες κείμενο θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Υποβολή των εργασιών
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2014.gr 

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών 
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή βράβευσης εργασιών. Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν
με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη σειρά τους.

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
• Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.
• Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητά τους.
• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
• Η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο, μαζί με το πλήρες κείμενο.

Απονομή των βραβείων
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.
Κατά την απονομή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της
βραβευμένης εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα δύναται να δημοσιευτούν στο Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης που είναι το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

1ο Βραβείο    Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης

3ο Βραβείο Πρωτότυπης Αναρτημένης Ανακοίνωσης

4ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑσΙΑ ΠΛΗΡΟΥσ ΚΕΙΜΕνΟΥ ΕΡγΑσΙΑσ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ γΙΑ ΒΡΑΒΕΥσΗ

γενικές οδηγίες

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν
πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές πρακτικές και την εγχώρια νομοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα
ακόλουθα:

• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή ξένο  
περιοδικό.

• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

• Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του 
σχεδιασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. 
Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ  

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή  
Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

• Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του 
συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες του επιστημονικού περιοδικού
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»
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Τόπος & Χρόνος
Το «7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται φέτος στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Grand Serai από
8 έως 11 Μαΐου 2014.

σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου 08-11 Μαΐου 2014
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 16 Φεβρουαρίου 2014
Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών 24 Μαρτίου 2014

γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στα
Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Εμπορική Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του
Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και Έκθεση Βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : exhibition@enne2014.gr ή στα τηλέφωνα: 210 3215600, 211 6005600

Οπτικοακουστικά Μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής
• Laser pointer
To υλικό του κάθε ομιλητή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου, μία ώρα
τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση

γραμματεία συνεδρίου
Στη διάρκεια του Συνεδρίου οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας στον χώρο του Συνεδρίου είναι:
08 Μαΐου 10:00 – 20:00
09 Μαΐου 08:00 – 20:00
10 Μαΐου 08:00 – 20:00
11 Μαΐου 08:00 – 15:00
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Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία Εγγραφής      Έως 14 Φεβρουαρίου 2014    Έως 04 Απριλίου 2014    Έως 11 Μαΐου 2014

Μέλη ΕΝΕ 55 € 95 € 140 €

Μη Μέλη ΕΝΕ /Αλλοι
Επαγγελματίες Υγείας 110 € 150 € 200 €

Φοιτητές σε πρώτο 
πτυχίο/Άνεργοι 30 € 40 € 70 €
Νοσηλευτές

Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει :
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Προσφορά καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• συμμετοχή στη Δεξίωση Υποδοχής

Κλινικά Φροντιστήρια

Η Συμμετοχή σε όλα τα Κλινικά Φροντιστήρια τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
(www.enne2014.gr)  είναι ΔΩΡΕΑΝ αλλά απαιτείται Αίτηση Συμμετοχής στην γραμματεία του Συνεδρίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Πακέτα Διαμονής 

Κόστος κατά άτομο             Κόστος κατά άτομο              Κόστος κατά άτομο 
σε μονόκλινο σε δίκλινο                            σε τρίκλινο

Γ' Κατηγορία 190 €� 130 €� 90 €�

Β΄ Κατηγορία 290 €� 220 €� 140 €

Α' κατηγορία 390 €� 290 €� 190 €� 

ΚΑΤΗγΟΡΙΑ γ’ 

Byzantio Alexios



ΚΑΤΗγΟΡΙΑ B’ 

Palladion Filokalia 

Krikonis

ΚΑΤΗγΟΡΙΑ A’ 

Grand Serai duLac

Epirus Palace

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου είναι κατά άτομο & περιλαμβάνουν:
• Τρεις διανυκτερεύσεις (08-11/05/2014)
• Πρωινό

Παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημά σας εγκαίρως στη Γραμματεία του Συνεδρίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: registration@enne2014.gr

Με την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό εξ’ ολοκλήρου στη Γραμματεία
του Συνεδρίου
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ω λίμνη, στα γλυκά σου
τα νερά πόσα όνειρα παιδιάτικα λουσμένα!

Αχ πως ροδογελούν τα περασμένα
στης Μνήμης τα γιγάντια τα φτερά…………. .

Γιοσέφ Ελιγιά

Τα Γιάννενα ή Γιάννινα είναι μια σύγχρονη πόλη, με ιστορία αιώνων, χτισμένη στις όχθες της θρυλικής
λίμνης Παμβώτιδας. Ιδρύθηκαν το 527 μ.Χ από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το 1204 μ.Χ. ο
Μιχαήλ Άγγελος Κομνηνός ιδρύει το Δεσποτάτο της Ηπείρου με πρωτεύουσα την Άρτα, όμως  κύριος
ρυθμιστής της κατάστασης στην περιοχή γίνεται η αριστοκρατία των Ιωαννίνων. Αρχίζει τότε μια
περίοδος ακμής πού συνεχίζεται και μετά το πέρασμα του Δεσποτάτου στην κυριαρχία του βυζαντινού
Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄. Το 1430 η πόλη παραδίδεται  στους Οθωμανούς, υπό τον Σινάν Πασά, με
σημαντικά όμως ανταλλάγματα (απαραβίαστο της εκκλησίας, διατήρηση των τιμαρίων, μη εγκατάσταση
των Τούρκων στο κάστρο κ.ά.). Η Τουρκοκρατία κράτησε στα Ιωάννινα 500 περίπου χρόνια . Την περίοδο
εκείνη λειτουργούν 40 περίπου οργανωμένα εργαστήρια όπου δουλεύεται το ασήμι, ο χαλκός, τα
δέρματα, η γούνα και το μετάξι. Οι εμπορικές σχέσεις με σημαντικά κέντρα της Ευρώπης (Βενετία,
Λιβόρνο) ήταν έντονες και έμποροι από τα Ιωάννινα ίδρυαν εμπορικούς και τραπεζικούς οίκους. 
Ταυτόχρονα, διατηρούσαν την επαφή τους με την πατρίδα και χρηματοδοτούσαν την κατασκευή
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Μπαλάνειος, Μαρούτσιος, Καπλάνειος και αργότερα Ζωσιμαία Σχολή κ.α.).
Αυτοί οι έμποροι υπήρξαν και οι πιο σημαντικοί εθνικοί ευεργέτες. Τα Ιωάννινα αποτέλεσαν το
σημαντικότερο κέντρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μαζί με την Κωνσταντινούπολη και τα κέντρα
του απόδημου Ελληνισμού στη Βιέννη και στο Βουκουρέστι.
Η περίοδος της ηγεμονίας του Αλή Πασά (1788-1822) συμπίπτει με το αποκορύφωμα της οικονομικής
και πνευματικής ακμής της πόλης. “Γιάννενα... πρώτα στ' άρματα στα γρόσια και στα γράμματα”
αναφέρει το λαϊκό δίστιχο. Η αυλή του γίνεται πόλος έλξης όχι μόνο για τα ανήσυχα πνεύματα της
εποχής (Οικονόμου, Νούτσος,  Κωλέττης, Βηλαράς), αλλά και για τους μελλοντικούς στρατιωτικούς
ηγέτες της επαναστατημένης Ελλάδας (Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος). Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 τα
Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό
Κράτος.
Τη δεκαετία του 1940 η πόλη δοκιμάζεται σκληρά από τη γερμανοϊταλική κατοχή και τον εμφύλιο
πόλεμο. Νέα πνοή αρχίζει τη δεκαετία του 1960 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Εκσυγχρονίζεται το
εμπορικό κέντρο, ζωντανεύουν τα εργαστήρια και αναπτύσσεται αξιόλογη πνευματική και πολιτική
κίνηση.
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