


Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες,

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) έχουν την ιδιαίτερη τιμή να σας προσκαλέσουν στο 
42Ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ, που θα πραγματοποιηθεί 
στην  Αλεξανδρούπολη  από 13-15 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό  Κέντρο του 
ξενοδοχείου “THRAKI PALACE”.

Η Αλεξανδρούπολη, η πανέμορφη πόλη του θρακικού πελάγους, κομβικό  
σταυροδρόμι των θαλάσσιων και χερσαίων δρόμων  που ενώνει Ευρώπη και 
Ασία, Δύση και Ανατολή, επιλέχτηκε ως τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου, ώστε 
να αποτελέσει την κοιτίδα της προωθημένης γνώσης  και να γίνει το κέντρο 
συνάντησης όλων των Νοσηλευτών από την Ελληνική Επικράτεια αλλά και των 
συναδέλφων μας από την Κύπρο.

Θεωρούμε ότι οι δύσκολες οικονομικές κυρίως συγκυρίες που αντιμετωπίζει η 
πατρίδα μας, δεν θα πρέπει σε καμία  περίπτωση να ανακόψουν τις επιστημονικές 
μας δραστηριότητες που συμβάλλουν στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική  Ανάπτυξη, 
με την επικαιροποίηση και αναβάθμιση της επιστημονικής μας  γνώσης  των οποίων 
τελικός στόχος είναι, η παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής  φροντίδας τόσο 
στους πάσχοντες όσο και στον υγιή πληθυσμό της χώρας μας στο πλαίσιο της 
πρόληψης.

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος αναγνωρίζοντας ανέκαθεν τις 
ανησυχίες των Ελλήνων Νοσηλευτών κι εκτιμώντας τις ανάγκες της κοινωνίας μας, 
έχει  επιδείξει  συνεχή, πολυετή και ενεργό  παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα 
της νοσηλευτικής κοινότητας, με την οργάνωση επί σαράντα και πλέον έτη του 
Ετήσιου Πανελληνίου  Νοσηλευτικού Συνεδρίου. Αυτήν τη διαχρονική παράδοση 
και το υψηλό επίπεδο φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε και με τη διοργάνωση του 
42ου  Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου του ΕΣΝΕ.

Το Συνέδριο μας συνεχίζει την ανοδική του πορεία με την ολοένα αυξανόμενη 
συμμετοχή των συναδέλφων. Είναι γεγονός ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως το 
σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στα δρώμενα της ακαδημαϊκής νοσηλευτικής 
κοινότητας και όχι μόνο,  επικυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορικότητα του 
ΕΣΝΕ.

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα όλων των γνωστικών 
αντικειμένων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήμη, σε μια  προσπάθεια να 
απαντηθούν πολλαπλά  ερωτήματα που απασχολούν το χώρο της υγείας.

Μέσα από τη πολυποίκιλη θεματολογία οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν νέα γνώση, να προβληματιστούν  και να αναθεωρήσουν στάσεις 
και συμπεριφορές που αποβλέπουν σε όφελος του ασθενούς, εστιάζοντας στην 
ανταλλαγή απόψεων  σε θέματα υγείας. 

Η παρουσία στο Συνέδριο  διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών, 
ακαδημαϊκών δασκάλων καθώς και η συμμετοχή εξειδικευμένων συναδέλφων 
εγνωσμένου κύρους και αξίας σε στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις, κλινικά 
φροντιστήρια, ελεύθερες και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις,  θα καλύψει  
όλο το φάσμα ενδιαφερόντων των Συνέδρων,  θεωρώντας   ότι αυτό  αποτελεί  
εχέγγυο για την εκπλήρωση των επιστημονικών  σκοπών του Συνεδρίου.

Η Κεντρική και Τοπική Οργανωτική καθώς και η Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου,  έχοντας ως  γνώμονα την εξαιρετικά επιτυχημένη κληρονομιά των 
προγενέστερων, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα εργασθεί με 
ευθύνη, μεθοδικότητα και αγαστή συνεργασία, προς όλες τις κατευθύνσεις,  
προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα επιστημονικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων, αντάξιο των υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών  των 
εκλεκτών συνέδρων που θα συμμετέχουν σε αυτό.

Με την ευκαιρία αυτής της επιστημονικής δραστηριότητας θα αναδειχθεί η πλούσια 
προσφορά του Έλληνα Νοσηλευτή όχι  μόνο στο στενό πλαίσιο του κλινικού 
χώρου, αλλά και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, η επιτυχία του συνεδρίου εξαρτάται πρωτίστως  από την 
δική σας ενεργό συμμετοχή που θα μας τιμήσει ιδιαίτερα, και θα συμβάλει  αφενός 
μεν, στην ανακεφαλαίωση των γνώσεων  και εμπειριών  μας  και αφετέρου δε, 
στην ενδυνάμωση της ισχυρής παρουσίας της  Νοσηλευτικής  στην κοινωνία μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος
του Δ.Σ. του ΕΣΝΕ & 

της Επιστημονικής Επιτροπής                      

   

Δρ. Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη

Ο Πρόεδρος

της Οργανωτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Κ. Γιαβασόπουλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΩΝ
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ’ Κτίριο 115 27 Αθήνα 
Τηλ: 210 7702861, 210 7485307 - Fax: 210 7790360
Email: esne@esne.gr, Website: www.esne.gr

Μέλος  του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών - 
Member of the International Council of Nurses (I.C.N.)

Πρόεδρος:    Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη 
Α΄Αντιπρόεδρος:   Ευάγγελος Γιαβασόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος:   Δημήτριος Δημητρέλλης 
Γενική Γραμματέας:   Μαρία Μήτσιου
Ταμίας:    Βασιλική Μάτζιου-Μεγαπάνου
Κοσμήτορας:    Μάνια Κασνακτσόγλου-Χρόνη
Μέλη:     Πέτρος Γαλάνης
    Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
    Ευάγγελος Δούσης
    Δημήτριος Παπαγεωργίου 
    Μαρία Τσερώνη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΝΕ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος 

Μέλη: 
Δημητρέλλης Δημήτριος
Δούσης Eυάγγελος
Μάτζιου-Μεγαπάνου Βασιλική
Μήτσιου Μαρία
Τσερώνη Μαρία
Ζωγραφάκη Κυβέλη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος: 
Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη

Αντιπρόεδροι:
Γαλάνης Πέτρος 
Κασνακτσόγλου-Χρόνη Μάνια

Μέλη: 
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Παπαγεωργίου  Δημήτριος
Γκοβίνα Ουρανία
Δαληγγάρου Όλγα

Δοκουτσίδου Ελένη
Ζυγά Σοφία
Ζωγραφάκης 
-Σφακιανάκης  Μιχαήλ
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καπρίτσου Μαρία
Κάργα Μαρία
Κριτσωτάκης Γεώργιος
Κωνσταντίνου Ευάγγελος
Λαβδανίτη Μαρία
Λαχανά Ελένη
Λεμονίδου Χρυσούλα
Μιχόπουλος Αλέξανδρος
Μπατσολάκη Μαρία
Μπουτοπούλου Βαρβάρα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: 
Γκουτζιβελάκης 
Αθανάσιος 

Αντιπρόεδρος:
Δουκαρά  Αγλαΐα 

Μέλη: 
Εμμανουηλίδου Μόρφω
Αθανασιάδου Ευανθία  
Αριαντζίδου Αναστασία
Ζεκάκη Σταματία   
Ζησάκη Μαρία
Κατσίγιαννη Αναστασία
Κουτσιαντά Κοκκώνη 

Νακάκης Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Ασπασία
Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
Παπαθανασίου Ιωάννα
Πατηράκη Ελισάβετ
Πέτσιος Κωνσταντίνος
Πολυκανδριώτη Μαρία
Πρασίνη Ιωάννα
Σιαμάγκα Ελένη
Σπύρου Αλκέτα
Τριανταφύλλου-
Κηπουρού Γεωργία
Φούκα  Γεωργία
Φώτος Νικόλαος

Μητράκου-Γεωργίου 
Παρασκευή
Σωτήρογλου Φωτεινή 
Χούτα-Χυτήρη Αθανασία
Αλεβιζάκη  Χρύσα 
Βεντούρη Σαραντούλα
Ευαγγελακάκη Μαρία 
Ηλιοπούλου Ευανθία 
Ιγνατιάδου Αθανασία 
Κιουμουρτζή Ευαγγελία 
Κιουρτσίδου Αικατερίνη 
Λεμονάκης Νικόλαος 
Μπαλτούκου Ευστρατία 
Ντικούδη Μαρία 
Ντουνάκη Αθανασία
Σαρακατσάνη Αναστασία
Τσιγάρας Γεώργιος
Τσαριβίδου Μηλιά 
Φώτη Εύα 
Χαρανά Αικατερίνη



ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ημερομηνίες Συνεδρίου
13-15  Μαΐου 2015

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Thraki Palace Hotel, Αλεξανδρούπολη 

Γραμματεία Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος
Στο συνεδριακό χώρο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου η 
Γραμματεία του Ε.Σ.Ν.Ε. για εγγραφές και ανανεώσεις συνδρομών των μελών.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι κατά την τιμολόγηση των εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται 
με ΦΠΑ 23%

Το ποσό εγγραφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος 
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
• Συμμετοχή στη Δεξίωση Υποδοχής 
• Συνεδριακό Υλικό
• Καφέ στα Διαλείμματα

*Οι προπτυχιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής και οι μαθητές ΙΕΚ και Μέσης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης χρειάζεται 
να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας κατά την εγγραφή τους τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή 
βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από την Επιτροπή 
Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ με Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής 
Εκπαίδευσης (International Continuing Nursing Education Credits - ICNEC).
Οι Μονάδες θα χορηγηθούν ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του 
επιστημονικού προγράμματος. Ο έλεγχος των ωρών παρακολούθησης θα γίνεται 
ηλεκτρονικά (Barcode). 

Βραβεία Συνεδρίου
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία στις καλύτερες 
ερευνητικές εργασίες του Συνεδρίου (300€ έκαστο). Δεκτές γίνονται οι εργασίες από 
Ελλάδα και Κύπρο οι οποίες είναι ερευνητικές, πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευθεί. 
Όσοι από τους συγγραφείς επιθυμούν να υποβάλλουν την εργασία τους προς 
κρίση για βράβευση, θα πρέπει εκτός από την Περίληψη, να καταθέσουν και 
πλήρες κείμενο σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής του Περιοδικού του ΕΣΝΕ 
«Νοσηλευτική», το αργότερο ως τις 23 Μαρτίου 2015 με email στη διεύθυνση 
scientific@ensecongress2015.gr

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Εναρκτήρια Τελετή-Δεξίωση Υποδοχής: 
Η Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015. 
Μετά το τέλος της τελετής θα παρατεθεί δεξίωση υποδοχής καλωσορίσματος 
για όλους τους σύνεδρους. Ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα στην 
επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.esnecongress2015.gr)
Αποχαιρετιστήριο Δείπνο: 
Το Αποχαιρετιστήριο Δείπνο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 
15 Μαΐου 2015. Ο χώρος διεξαγωγής και το κόστος συμμετοχής θα ανακοινωθούν 
σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.esnecongress2015.gr)

Πακέτα Διαμονής 
Για την εξυπηρέτηση των Συνέδρων έχουν κρατηθεί δωμάτια στο Συνεδριακό 
Ξενοδοχείο Thraki Palace καθώς και στα παρακάτω δορυφορικά ξενοδοχεία. 
Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας παρακαλείσθε να κάνετε έγκαιρα κράτηση 
δωματίων και όχι αργότερα από τις 19 Μαρτίου 2015.

Τιμές Πακέτου κατ’ άτομο

Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν:
• 2 ή 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για όσους    
    μετακινηθούν αεροπορικώς 
• Μεταφορά από όλα τα ξενοδοχεία προς το συνεδριακό κέντρο για όλες τις ημέρες
• Συμμετοχή στην Δεξίωση Υποδοχής στις 13 Μαΐου 2015
• Όλους τους νόμιμους φόρους

*Στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου θα ανακοινωθούν και πιο οικονομικές προτάσεις ξενοδοχείων για        
   τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Κατηγορίες
Συμμετεχόντων

Μέλη ΕΣΝΕ

Μη μέλη ΕΣΝΕ 

Προπτυχιακοί φοιτητές*

Προεγγραφές έως 
09/04/2015

      €70

    €140 

      €30

Εγγραφές  από 10/04/2015 
& κατά τη διάρκεια του 

Συνεδρίου

         €90

       €160

         €40

Ξενοδοχείο

Thraki Palace
Astir

Egnatia
Alexander

Park
Hili

Nefeli
Erika

Panorama

Δίκλινο
3 διαν/σεις

165€
198€
198€
165€
112€
111€
140€
121€
130€

Δίκλινο
2 διαν/σεις

120€
132€
132€
110€
75€
75€
93€
81€
87€

Μονόκλινο
3 διαν/σεις

288€
360€
360€
272€
175€
175€
253€
175€
233€

Μονόκλινο
2 διαν/σεις

192€
240€
240€
182€
117€
117€
169€
117€
155€
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ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προθεσμία Υποβολής 
9/02/2015 

9

Γενικά
• Η υποβολή των Εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του    
    συνεδρίου www.esnecongress2015.gr 
• Περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνουν      
    αποδεκτές.
• Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα παρουσίασης έως δύο (2) εργασίες, ενώ   
    μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
• Στις Ανασκοπήσεις οι συγγραφείς μπορούν να είναι μέχρι τρία (3) άτομα, ενώ   
   στις Ερευνητικές εργασίες έως οκτώ (8) άτομα.
• Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις ή Ηλεκτρονικά  
    Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Ε-Posters). Και φέτος, στην προσπάθειά μας για      
    συνεχή αναβάθμιση του Συνεδρίου μας με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία        
    δε θα υπάρχουν Αναρτημένες Ανακοινώσεις (πλαίσια) αλλά plasma οθόνες,           
    όπου κάθε σύνεδρος θα μπορεί να δει το poster που τον ενδιαφέρει με   
    εύχρηστο μενού αναζήτησης. Οδηγίες προετοιμασίας θα αποσταλούν μαζί με      
    το γράμμα έγκρισης της εργασίας.
• Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης θα γίνει από την Επιστημονική     
    Επιτροπή.
• Περιλήψεις χωρίς επαρκή στοιχεία ή με την ένδειξη «τα αποτελέσματα θα      
    συζητηθουν ή θα ανακοινωθούν» δε θα γίνουν αποδεκτές.
• Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους στο  
    email που έχουν δηλώσει.

Υποβολή
•  Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων στην             
    ηλεκτρονική φόρμα υποβολής.
• Τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε θα πρέπει να είναι ακριβή, διότι   
    θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία για       
    λόγους ταχύτητας και οικονομίας χρόνου θα γίνεται ηλεκτρονικά.
     Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη               
     μηνυμάτων παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύμητης            
     Αλληλογραφίας (spam/junk folder) του email σας.
• Ορίστε το είδος εργασίας σας, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ή Ερευνητική         
    Εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση για οποιοδήποτε λόγο στο 
διαδίκτυο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου 
AFEA S.A.

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Για τη διευκόλυνση των Συνέδρων, έχουν προκρατηθεί θέσεις σε συγκεκριμένες 
πτήσεις: 

Αθήνα - Αλεξανδρούπολη:

Aλεξανδρούπολη - Αθήνα:

Τιμή κατ’ άτομο €229 με αποσκευή (€180 + 49€ φόροι)
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στους φόρους, οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν 
ανάλογα.
 

Καταληκτική ημερομηνία κρατήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2015

Λόγω πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου www.esnecongress2015.gr ή να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου ΑFEA S.A.

Ημερομηνία

12/05/15
12/05/15
12/05/15
13/05/15

Ώρα Αναχώρησης

08.30
16.40
20.15
08.30

Ώρα Άφιξης

09.35
17.45
21.20
09.35

Αριθμός Πτήσης

Aegean Airlines A3 140
Aegean Airlines A3 146
Aegean Airlines A3 148
Aegean Airlines A3 140

Ημερομηνία

15/05/15
15/05/15
15/05/15
15/05/15

Ώρα Αναχώρησης

10.00
14.35
18.10
21.50

Ώρα Άφιξης

11.05
15.40   
19.15   
22.55   

Αριθμός Πτήσης

Aegean Airlines A3 141
Aegean Airlines A3 145
Aegean Airlines A3 147
Aegean Airlines A3 149
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• Ορίστε τον τρόπο παρουσίασης που επιθυμείτε.
• Επιλέξτε τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία.
• Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλέκτρονική      
    φόρμα θα πρέπει να επισυνάψετε την περίληψή σας σε ένα αρχείο word.

Oδηγίες Προετοιμασίας του Word Αρχείου
• Προτείνεται η χρήση της γραμματοσειράς Arial με μέγεθος χαρακτήρων 11cpi ,  
   ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα.
• Ο τίτλος εργασίας θα πρέπει να γραφτεί  με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - έντονα (bold) 
• Τα  ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι σε ονομαστική πτώση και         
    να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως               
    με πεζά γράμματα - έντονα (bold).
• To ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα   
    πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (underline) 
• To επιστημονικό κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα καθώς και η πόλη           
    θα πρέπει να αναφέρονται (χωρίς να αναγράφεται διεύθυνση, αριθμός κ.λ.π.)        
    ακριβώς κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων και να είναι με    
    πεζά γράμματα - πλάγια (italics).
• Ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, επιστημονικό κέντρο και την περίληψη θα       
    πρέπει να παρεμβάλλεται κενό διάστημα.
• Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
• Στο κείμενο δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των   
   συγγραφέων.
• Η περίληψη θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή:
    (Οι τίτλοι που αναφέρονται θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες    
    και έντονη γραφή - bold) 

Για ερευνητικές εργασίες 
Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό & Μέθοδος - Αποτελέσματα -  Συμπεράσματα

Για Ανασκοπήσεις
Εισαγωγή - Σκοπός - Μέθοδος Ανασκόπησης - Αποτελέσματα -  Συμπεράσματα

• Νοσηλευτική Εκπαίδευση
• Γεροντολογική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Κοινοτική Νοσηλευτική
• Καρδιολογική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Ογκολογίας
• Νοσηλευτική Μητρότητας & Παιδιού 
• Παθολογική Νοσηλευτική
• Χειρουργική Νοσηλευτική
• Λοιμώξεις
• Νεφρολογική Νοσηλευτική
• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Δεοντολογία - Βιοηθική
• Πληροφορική της Υγείας
• Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
• Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική
• Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
• Νοσηλευτική Αποκατάστασης
• Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
• Νοσηλευτική Μαζικών Καταστροφών 

Θέματα Συνεδρίου

Σημαντικές Ημερομηνίες

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 
09 Φεβρουαρίου 2015

Προθεσμία Αποστολής Πλήρους Κειμένου για Βράβευση: 
23 Μαρτίου 2015

Μειωμένη Τιμή Εγγραφής:
09 Απριλίου 2015

Εναρκτήρια Τελετή:
13 Μαΐου 2015



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών
Γ’ Κτίριο 115 27 Αθήνα 

Τηλ: 210 7702861, 210 7485307
Fax: 210 7790360

Email: esne@esne.gr
Website: www.esne.gr

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου
AFEA S.A. TRAVEL AND

CONGRESS SERVICES
Λυκαβηττού 39-41

10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668842
Fax: 210 3643511

Εmail: info@esnecongress2015.gr


