Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ
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ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

Η Ζάκυνθος υποδέχεται το μεγαλύτερο
συνέδριο στο χώρο της υγείας!
Η εκθαμβωτική Ζάκυνθος, το ξακουσμένο «Φιόρο του
Λεβάντε», θα φιλοξενήσει το 11ο Πανελλήνιο και 10ο
Πανευρωπαϊκό συνέδριο της ΕΝΕ από τις 3 έως και τις 6
του ερχόμενου Μάη.
Η σημαντική τούτη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού, μητέρα του Σολωμού, του Κάλβου, του Ξενόπουλου
και του Μαρτελάου, θα αποτελέσει την οικοδέσποινα των χιλιάδων νοσηλευτών που θα συμμετάσχουν στις
εργασίες του μεγαλύτερου συνεδρίου του χώρου της Υγείας, απολαμβάνοντας την εξαιρετική ατμόσφαιρα
ενός μαγευτικού νησιού.
Παραφράζοντας τον εθνικό μας ποιητή, «μέρες γιομάτες θαύματα, νύχτες σπαρμένες μάγια» θα αγκαλιάσουν
τη γιορταστική συνύπαρξη των νοσηλευτών μας, μεταδίδοντας τον παλμό τους απ’ άκρη σ’ άκρη, μέσα κι έξω
απ’ τα σύνορα της χώρας.
«Όταν το πλοίο πλησιάζει στη Ζάκυνθο βλέπει κανείς μια χαμηλή και μακριά στεριά σταχτερή - οι πρασινάδες
της δε διακρίνονται ακόμα - που εκεί στη βορινή της άκρη κοκκινίζει σα ματωμένη. Σ΄ ένα σημείο μάλιστα
το κόκκινο είναι πολύ βαθύ βυσσινί και καθώς οι κοκκινάδες αυτές διακλαδίζονται και στενεύουν προς τα
κάτω, νομίζεις πως ένα γιγάντιο μαχαίρι χώθηκε στο πλευρό της γης και τρέχουν αίματα στη θάλασσα» μας
περιγράφει θαυμάσια ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος σε άλλο σημείο της εργογραφίας του δίνει μια
τόσο ζωντανή περιγραφή για το αγαπημένο του νησί, που νομίζεις ότι ήδη βρίσκεσαι εκεί: «Αλλά να, το νησί
ξετυλίγεται μπροστά μου μ' όλα τα γνώριμα σημάδια του. Το πράσινο άρχισε να θεριεύει και να κυριαρχεί. Οι
λόφοι ανοιχτοπράσινοι, τα βουνά βαθυπράσινα. Και η χώρα κιτρινωπή και λευκή. Να ο Σκοπός, το δασωμένο
βουνό, με την παράξενη τούρλα του. Να η παραλία με το βενετικό κάστρο από πάνω, με τα σπιτάκια που
καθρεφτίζουν στη θάλασσα τις ατελείωτες στοές, με τους γυμνούς λόφους τους σπαρμένους από εκκλησάκια,
και με τα ψηλά και γραφικά καμπαναριά της χώρας. Οι βάρκες έρχονται να τριγυρίσουν το πλοίο μας. Είναι
όλες φορτωμένες λουλούδια. Και φτάνει τώρα, ναι, φτάνει στο κατάστρωμα η γλυκιά τους μυρωδιά, μαζί με
τον γλυκόν ήχο μακρινής καμπάνας. Ζακυθούλα μου, είσαι συ! είσαι συ! Σε βλέπω, σε ακούω, σε αναπνέω!»
Μέσα σ’ ένα τόσο έντονο πνευματικό περιβάλλον λοιπόν, το συνέδριο της ΕΝΕ που αναμφίβολα αποτελεί
σημείο αναφοράς για τα όσα δρομολογούνται σχετικά με τον κλάδο μας, σε όλα τα επίπεδα της άσκησης
του απαιτητικού πλέον νοσηλευτικού επαγγέλματος, έχει όλες τις προϋποθέσεις να κατακτήσει υψηλά επίπεδα
ποιότητας, βάζοντας τον πήχη της συμμετοχής και της συλλογικότητας ακόμα πιο ψηλά.
Η διοίκηση της ΕΝΕ, έχοντας μόλις εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των
Νοσηλευτών της χώρας, πλαισιωμένη με πολλά νέα πρόσωπα και συνεργαζόμενη με όλους πλέον τους υγιείς
και σημαντικούς φορείς του χώρου της υγείας και της δημόσιας διοίκησης, μπορεί με ασφάλεια να εγγυηθεί
τη διενέργεια ενός ακόμη πολυεπίπεδου συνεδρίου με διεθνή ακτινοβολία.
Το Μάη λοιπόν, η φιλόξενη αγκαλιά του Τζάντε μας περιμένει.
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Επιτροπές
Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΙΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑ ΙΟΥΣΤΙΝΗ
ΜΕΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΡΟΣΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΛΑΔΗ- ΚΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΞΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΣΩΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΥΡΟΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επιτροπές
Επιστημονική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΛΙΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ

ΛΑΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ
ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
BORNICHE DIDIER
CARLOS MELO-DIAS
DENISE M. MCENROE PETITTE
DRAGICA SIMUNEC

GENNARO ROCCO
JONAS P. CRUZ
KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LEODORO J. LABRAGUE
LOREDANA SASSO
OLAIDE B. EDET
SILVESTRO ANNALISA
SIMON CHING LAM
SIMON MACHARIA KAMAU
TETUANA VAKULICH
TIMOFTE MIRCEA
VIKTOR VUS
ZOLTAN BALOGH
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Επιτροπές
Επιτροπή Φοιτητών Νοσηλευτικής
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΟΥΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΜΠΑΡΗ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΤΡΑΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή
ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΙΩΤΑΚΗ – ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΓΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΥΓΑ ΑΝΝΑ
ΚΙΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΟΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ – ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προθεσμία υποβολής εργασιών:
18 Φεβρουαρίου 2018
Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονικής
Φόρμας στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί online μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.enne2018.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη
ορθή υποβολή της περίληψης. Η περίληψη της
εργασίας υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο word.doc 97-2003.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
• Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη
της προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται
αποδεκτές.
• Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με
φαξ ή ταχυδρομικά δε θα γίνονται αποδεκτές.
• Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως
τέσσερις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέας
και μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε πέντε (5)
εργασίες.
• 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 (μπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου). Σε αντίθετη περίπτωση, η εργασία θα απορρίπτεται.
• Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται από την Επιστημονική
Επιτροπή).
• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα
αποστείλει, εντός διαστήματος τριών ημερών,
βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία. Σε περίπτωση μη παραλαβής της
σχετικής βεβαίωσης εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο
210 5244760.
• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψε-

ων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 13
Απριλίου 2018.
• Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των
υποβληθέντων εργασιών.
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα
γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την
Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης.
• Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των περιλήψεων
ή της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό
πρόγραμμα.
• Η συγγραφική ομάδα που αναγράφεται στην
περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα
αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το
περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα
συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο 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) καθώς και της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
•Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία •
Αποτελέσματα• Συμπεράσματα • Λέξεις
κλειδιά (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, Λέξεις- Κλειδιά.
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• Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά, τον τίτλο, τα ονόματα &τους 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.
• 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
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, 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 χωρίς έντονη γραφή (bold) με
κεντρική στοίχιση και να αναφέρεται πρώτα το
όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο π.χ. Αντώνιος Παπαδόπουλος και 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 χρειάζεται να αναφέρεται.

• Όλες οι εργασίες (Προφορικές &Ηλεκτρονικά
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.
• To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις,
εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί
ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο
κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες.
• Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
• 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.
H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
abstracts@enne2018.gr.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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 λαρυγγε-
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κτομή, 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) ΚλίμακαΑυτοαξιολόγησης 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 λαρυγγεκτομή (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 βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που
προκαλεί η τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής.
Λέξεις – Κλειδιά: Άγχος, αυτοφροντίδα, καρκίνος λάρυγγα, κατάθλιψη, λαρυγγεκτομή
Σύνολο λέξεων: 299
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 αποκτήσουν 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 πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η
ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με την τεχνικήτωνDiekelmann, Allen, andTanner (1989).
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Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεων 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 διεργασία, 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 συνειδητοποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά
ζευγάρια στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και στη διευκόλυνση των αποφάσεων που
καλούνται να πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς.
Λέξεις–Κλειδιά: Επιθυμία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπογονιμότητα, φαινομενολογία
Σύνολο Λέξεων: 293
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, οικονομικές 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 επίτευξης 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 κοινωνικοοικονομικοί, όπως επίσης η προχωρημένη ηλικία τεκνοποίησης και το κάπνισμα.
Συμπεράσματα: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο απειλεί τις χώρες με
έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελματίες υγείας ως
προς τους παράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.
Λέξεις-κλειδιά: Ζευγάρι, παράγοντες κινδύνου, υπογονιμότητα
Σύνολο Λέξεων: 237
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Γεροντολογική Νοσηλευτική
• Δεοντολογία - Βιοηθική
• Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
• Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Επείγουσα Νοσηλευτική
• Καρδιολογική Νοσηλευτική
• Κοινοτική Νοσηλευτική
• Νεφρολογική Νοσηλευτική
• Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα
• Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
• Νοσηλευτική Αποκατάστασης
• Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας
• Νοσηλευτική Λοιμώξεων
• Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών
• Νοσηλευτική ΜΕΘ
• Νοσηλευτική Μητρότητας - Γυναικολογική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας
• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
• Ογκολογική Νοσηλευτική
• Παθολογική Νοσηλευτική
• Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική
• Πληροφορική της Υγείας
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Χειρουργική Νοσηλευτική
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα
επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά
αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.
Προφορικές Ανακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (10)
λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e
- Poster)
Τα e - poster θα παρουσιαστούν σε ηλεκτρονική μορφή. Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.
enne2018.gr σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά
την έγκριση των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων 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
H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του
11ου Πανελλήνιου και 10ου Πανευρωπαϊκού
Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (e – poster)
4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών
Προϋποθέσεις
• Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και
σύγχρονα δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.
• Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://
journal-ene.gr/)
• Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Βράβευσης
Εργασιών, δεν δύναται να συμμετέχουν σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.
• Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί
έως 26 Μαρτίου 2018.
Υποβολή των Εργασιών
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε
word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
abstracts@enne2018.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:
• Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητα τους.
• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας
μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων.
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
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• Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο
συνέδριο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
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 κάποιοελληνικό ή
ξένο περιοδικό.
• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας
αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλουςτους
συγγραφείς.
• Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε τηνευθύνη του σχεδιασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ
συμμετείχαν στη συλλογή καιανάλυση των δεδομένων. Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη
συγγραφή της εργασίας κλπ.
• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου
έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτηςαπό την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα,
στον οποίο διεξήχθη η ενλόγω μελέτη.
• Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τοτηλέφωνο
του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την
αλληλογραφία.
Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις
αναθεωρημένες οδηγίες τουεπιστημονικού περιοδικού της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το
"Ελληνικό Περιοδικότης Νοσηλευτικής Επιστήμης" τις οποίες οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στηνιστοσελίδα: http://journal-ene.
gr/?page_id=24 \

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια
της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απο-

Γενικές Πληροφορίες

νομή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται
τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/

οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου
Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο,
σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό
και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή. Το Περιοδικό βρίσκεται στη διαδικασία
της αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Το 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται στη Ζάκυνθο, στο ξενοδοχείο Majestic Hotel από 3 έως και
6 Μαΐου 2018.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 3 έως και 6 Μαΐου 2018
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 18 Φεβρουαρίου 2018
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 13 Απριλίου 2018
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 18 Μαρτίου 2018
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 3 Μαΐου 2018
Δωρεάν εγγραφές για φοιτητές (1ο πτυχίο) & άνεργους νοσηλευτές: Μέχρι 7 Ιανουαρίου 2018
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Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα
δοθούν στα Αγγλικά.
Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23
Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014.
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@enne2018.gr ή στο
τηλέφωνο: 210 5244760.
Οπτικοακουστικά μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Datavideo projector

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής
• Laser pointer
Το υλικό του κάθε ομιλητή θα πρέπει να δοθεί
στην τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου, 30 λεπτά τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη
παρουσίαση.
Κλινικά Φροντιστήρια
Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα
οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2018.gr είναι δωρεάν για
τους εγγεγραμμένους συνέδρους και απαιτείται
ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην
επί τόπου Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι
περιορισμένες.
Γραμματεία Συνεδρίου
Σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου,
θα λειτουργεί επί τόπου γραμματεία για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνέδρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΉΣ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό κλινικών Φροντιστηρίων
• Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
• Διαλείμματα – καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή
* Μέχρι 7 Ιανουαρίου 2018, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές (1ο πτυχίο) και άνεργους νοσηλευτές

• Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική
τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι
νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

14

Γενικές Πληροφορίες

• Στην περίπτωση της δωρεάν εγγραφής φοιτητών (1ο Πτυχίο)& άνεργων νοσηλευτών, στο Δικαίωμα Συμμετοχής δενπεριλαμβάνονται το Υλικό Συνεδρίου και η συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή.
Για την παραλαβήτου υλικού και τη συμμετοχή στην τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί
στησυγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής
Κόστος διαμονής

Οι τιμές περιλαμβάνουν
τρεις (3) διανυκτερεύσεις
και πρωινό.

Πληρωμή
Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής – πακέτου διαμονής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τραπεζικό
λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Οι διαθέσιμοι τραπεζικού λογαριασμοί είναι οι εξής:
Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350
ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
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