


 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) 

σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του ΕΣΝΕ στην Μακεδονία και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο διορ-

γανώνει διημερίδα στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.  

 

Η όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μια ακόμη σημαντική επιστημονική δραστηριότητα του ΕΣΝΕ, με 

την συμμετοχή επιστημόνων νοσηλευτών, άλλων επαγγελματιών υγείας από όλη την Ελλάδα και με την υποστή-

ριξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος, φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο για την ενημέρωση 

και εκπαίδευση των νοσηλευτών σε εθνικό επίπεδο. 

 

Σκοπός του ΤΕΕΝ είναι η προαγωγή και η συνεχής εκπαίδευση των νοσηλευτών που εργάζονται στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ώστε να μπορούν να παρέχουν 

ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ανα-

προσαρμογής των συστημάτων υγείας υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, οι νοσηλευτές καλούνται να λά-

βουν μέτρα προς όφελος της φροντίδας των ασθενών αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ίδιων των 

συστημάτων υγείας. 

 

Ο κύριος στόχος της διημερίδας είναι διττός, να παρουσιαστούν σύγχρονα δεδομένα αναφορικά με την παροχή 

της νοσηλευτικής φροντίδας και επιπλέον να δοθεί η δυνατότητα να κατατεθούν απόψεις, σκέψεις, και προβλη-

ματισμοί αναφορικά με την εφαρμογή της κλινικής πρακτικής στη χώρα μας και διεθνώς. 

 

Φιλοδοξούμε η κάθε εργασία που θα ανακοινωθεί να αποτελέσει την αρχή για έναν γόνιμο και δημιουργικό διά-

λογο πάνω σε ερωτήματα που μας αφορούν. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε οργανώσει ενδιαφέροντα στρογγυ-

λά τραπέζια και αυτόνομες εισηγήσεις. Επιπλέον, προσκαλούμε κάθε επαγγελματία νοσηλευτή να αποστείλει 

την εργασία του ως πρόταση για ελεύθερη ανακοίνωση. Ελπίζουμε ο διάλογος που θα δημιουργηθεί να είναι 

γόνιμος και να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό μας χώρο. 

 

Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην φιλόξενη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Διημερίδας 

Γιάκης Νικόλαος, Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, PhD (c) 

Προϊστάμενος Μονάδα Ανάνηψης, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

Πρόεδρος ΤΕΕΝ του ΕΣΝΕ 

 

 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής                           Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

Κουτσιαντά – Ζαμπόκα Κοκόνη, Διευθύντρια ΝΥ               Πέτσιος Κωνσταντίνος, Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD 

         ΠΓΝΘ«ΑΧΕΠΑ», Μέλος ΔΣ ΕΣΝΕ                                     Κλινικός Εκπαιδευτής ΜΕΘ Παίδων, ΩΚΚ, 

       Μέλος ΔΣ ΕΣΝΕ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ   



Η δομή της περίληψης τόσο της Ερευνητικής Εργασίας, όσο και της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Μεθοδολογία – Αποτελέσματα - Συμπεράσματα . 

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή ο αντίστοιχος τίτλος  π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, 

Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. 

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις (δεν υπολογίζονται ο τίτλος, τα ονόματα 

και οι φορείς) 

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχι-

ση.  

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ σε έντονη γραφή. Αμέσως μετά τον τίτλο 

ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώ-

τα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως. 

 Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 

Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων σε παραπομπή (με αριθμό – δείκτη)  πρέπει να αναφέρονται οι τίτλοι 

των συγγραφέων καθώς και ο εργασιακός χώρος προέλευσης Η αρίθμηση θα πρέπει να αναγράφεται επίσης με 

δείκτη στο όνομα του συγγραφέα που αντιστοιχεί. 

Μεταξύ του τίτλου της εργασίας, των ονομάτων των συγγραφέων, των τίτλων των συγγραφέων και του εργασια-

κού χώρου θα πρέπει να υπάρχει κενό. 

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω 

όρους.  

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις μόνο ηλεκτρονικά στο email του ΕΣΝΕ (esne@esne.gr). 

Η περίληψη να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο (word) το οποίο θα φέρει ως ονομασία το επώνυμο του 

ομιλητή.  

Η Υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει  έως και 15η Σεπτεμβρίου 2017 

Ως θέμα στο  email να αναγράφεται η ένδειξη:  Διημερίδα ΤΕΕΝ – ΠΤ Μακεδονίας  

(Για την Υποβολή δείτε το παράδειγμα στην επόμενη σελίδα) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνουν δεκτές.  

Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον από τον ομιλητή.  

Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο (2) εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσό-

τερες.  

Επιβεβαίωση για την παραλαβή της περίληψης της εργασίας θα σταλεί από την Γραμματεία του ΕΣΝΕ στο email του 

υπεύθυνου αλληλογραφίας, από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση 

εντός τριών (3) ημερών από τις 22/09/2017, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία  στα τηλ. 210 

7702861, 210 7485307. 

Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του e-mail απ' όπου εστάλη η περίληψη. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το e-

mail σας. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγρα-

φείς έως τις 15 Οκτωβρίου 2017. 
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ΤΙΤΛΟΣ:   Σημειώνεται ο  πλήρης τίτλος της εργασίας 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:   Σημειώνονται τα  στοιχεία των συγγραφέων  όπως παρακάτω:  

Γιάκης Νικόλαος1,  Χαρούπα Στεργιανή2, Γκότση Ευσταθία3, Κατοίκου Ευαγγελία4 

 
1. Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, PhD (c), Προϊστάμενος Μονάδας Ανάνηψης ΚΡΧ, ΓΝΑ 
«Ιπποκράτειο» 
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη ΚΡΧ Εντατικής Μονάδας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. 
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ,  Msc, Χειρουργικό ΤΕΠ, ΝΕΕΣ. 
4. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSC, ΜΕΘ,  ΓΝΑ«Ιπποκράτειο» 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Περιλαμβάνει 3-5 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή ση-

μαντικότητα της μελέτης του αναφερόμενου αντικειμένου.   

ΣΚΟΠΟΣ: Αναφέρεται ο σκοπός της μελέτης ή της βιβλιογραφικής αναζήτησης 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: περιγραφή του υλικού της μελέτης και της ερευνητικής μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιήθηκε ή περιγραφή μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανεύρε-

ση των βιβλιογραφικών παραπομπών. Αναφέρονται οι βιβλιογραφικές βάσεις που ο συγ-

γραφέας ανέτρεξε. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναφορά των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της μελέτης, ενώ για την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μελετών 

ή των ανασκοπικών αναφορών που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναφέρατε ανα-

λυτικά το πλήθος των άρθρων που βρήκατε, ο λόγος που επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα 

άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν και γιατί απορρίφθηκαν κάποια άλλα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Να είναι κατανοητά και να αναφέρεται η προσφορά της συγκεκριμένης 

μελέτης ή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην ευρύτερη νοσηλευτική κοινότητα 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:  Σημειώνεται ο τρόπος παρουσίασης (προφορική ανακοίνωση/ 

αναρτημένη ανακοίνωση)  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:   

Σημειώνονται στοιχεία υπευθύνου (Ονοματεπώνυμο,  email,  τηλέφωνο)     

 

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α  Δ Ο Μ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ   

Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι περιλήψεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο email: esne@esne.gr 

mailto:esne@esne.gr


Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ   

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Αμφιθέατρο Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης 10 & 11 Νοεμβρίου 2017. 

ΓΛΩΣΣΑ 

Η επίσημη γλώσσα της Διημερίδα είναι η Ελληνική. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ  

Κόστος Εγγραφής : Το κόστος εγγραφής για τα μέλη του ΕΣΝΕ είναι 10 ευρώ και για τα μη μέλη 

είναι 20 ευρώ ενώ για τους φοιτητές στο Βασικό Πτυχίο 5 ευρώ.  

Η εγγραφή περιλαμβάνει:  

 Παρακολούθηση των εργασιών της Διημερίδας 
 Πρόγραμμα, Μπλοκ, Στυλό 
 Έντυπα Μοριοδότησης:   Δελτία Παρακολούθησης/ημέρα, Έντυπο Αξιολόγησης   
 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης  
 Καφέ κατά τα διαλείμματα   
Διαδικασία Εγγραφής:  

Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΣΝΕ: ALPHA BANK  112-00-

2002-019143 (ΙΒΑΝ: GR16 0140 1120 1120 0200 2019 143).  

Στην Απόδειξη της Τραπεζικής Κατάθεσης απαραίτητο είναι να συμπληρώνετε στην αιτιολογία την 

ένδειξη: «Διημερίδα ΤΕΕΝ και το Ονοματεπώνυμο σας». Στην συνέχεια αποστέλλετε αντίγραφο 

της Απόδειξης της Τραπεζικής Κατάθεσης και την Αίτηση Εγγραφής/Δελτίο Συμμετοχής  (συν.) στο 

email: esne@esne.gr  ή στο ΦΑΞ: 210 7790360. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με τη λήξη των εργασιών της Δι-

ημερίδας.  

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 

Η Διημερίδα θα μοριοδοτηθεί με Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης 
(International Continuing Nursing Educational Credits-ICNECs) από την Επιτροπή Μοριοδότησης του 

ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ICN. 

Πιστοποιητικό ICNECs θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν τα έντυπα μοριο-
δότησης και θα  τα παραδώσουν με τη λήξη των εργασιών της Διημερίδας στη Γραμματεία του 

ΕΣΝΕ. 

Προσοχή: Παρακαλείστε να συμπληρώνετε με ευκρίνεια το email σας, στα έντυπα Μοριοδότησης, 
που θα παραλάβετε στον φάκελο, διότι το Πιστοποιητικό των ICNECs θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε 

διάστημα εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της Διημερίδας.  
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