
 



Αγαπητοί συνάδελφοι 

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

Ελλάδος (ΕΣΝΕ) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του ΕΣΝΕ στη Μακεδονία και το 

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο συνδιοργανώνουν την 2η Διημερίδα στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2019 

στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.  

Είμαστε χαρούμενοι που η εκδήλωση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της προηγούμενης 

Διημερίδας και φιλοξενείται στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε ότι τα κεντρικά 

θέματα που επιλέξαμε θα έχουν ενδιαφέρον και θα ικανοποιήσουν, τόσο τους συναδέλφους 

που ασκούν την Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, όσο και τους συναδέλφους που 

ενδιαφέρονται για την εξειδικευμένη γνώση. Φιλοδοξούμε, με τη συμμετοχή επιστημόνων 

νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας από όλη την Ελλάδα και  με την ενεργό 

υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος, η Διημερίδα αυτή να 

αποτελέσει ορόσημο για την προσφορά της στην επικαιροποίηση των γνώσεων, την εστιασμένη 

εξειδίκευση και την τεκμηριωμένη πρακτική. 

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 προβληματισμοί αναφορικά με την εφαρμογή της κλινικής πρακτικής στη 

χώρα μας και διεθνώς. Στόχευση μας είναι η κάθε εισήγηση να αποτελέσει την αρχή για έναν 

γόνιμο και δημιουργικό διάλογο πάνω σε ερωτήματα που μας αφορούν. Ελπίζουμε ο διάλογος 

που θα δημιουργηθεί να είναι αποδοτικός και να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που 

σχετίζονται με τον επαγγελματικό μας χώρο. 

Η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης διημερίδας αποτελεί πρόκληση για τη διεξαγωγή μιας 

ακόμη πετυχημένης επιστημονικής εκδήλωσης στην όμορφη και φιλόξενη Θεσσαλονίκη. 

Στηριζόμαστε στην ενεργό συμμετοχή σας και εκφράζουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας για 

αυτή την επιλογή. Σας περιμένουμε όλους!  

Οι Πρόεδροι της Διημερίδας 

Κοκόνη Ζαμπόκα – Κουτσιαντά,  Γιάκης Νικόλαος       Κατσίγιαννη Αναστασία 

              Πρόεδρος ΠΤ     Πρόεδρος ΤΕΕΝ             Διευθύντρια Ν.Υ. 

Μακεδονίας - Θράκης ΕΣΝΕ    Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος: Χαρούπα Στεργιανή    Πρόεδρος: Πέτσιος Κωνσταντίνος 

Αντιπρόεδρος: Δοκουτσίδου Ελένη   Αντιπρόεδρος: Κυπιρτίδου Δέσποινα 

Μέλη: Αγαπίδου Άννα      Μέλη:  Γιάκης Νικόλαος 

Άγγου Μαρία       Δημητρέλλης Δημήτριος 

 Αλιχανίδου Έλενα     Δημητριάδου Αλεξάνδρα 

Βατάλη Ελευθερία     Καδδά Όλγα 

Βελλής Κωνσταντίνος     Καλαφάτη Μαρία 

Γαλατιανού Ιωάννα     Κάπελα Μαρία 

Γκότση Ευσταθία     Κορομπέλη Άννα 

Γκουτζιβελάκης Αθανάσιος    Κουκουρίκος Κωνσταντίνος 

Ζεκάκη Σταματία     Λαβδανίτη Μαρία 

Ζησοπούλου  Κωνσταντίνα    Μαντζούκας Στέφανος 

Ηλιάδου Ερμιόνη     Μηνασίδου Ευγενία 

Καλλίας Αναστάσιος     Μοιρασγεντή Μαρία    

Κατοίκου Ευαγγελία      Πρασίνη Ιωάννα 

Κόκκοτα Σμαρώ      Σπύρου Αλκέτα 

Κοντοπούλου Κυριακή     Τσώνη Αικατερίνη 

Λακαφώσης Ηλίας                                                  Χατζή Σοφία 

Λυγκοβανλή Ασπασία      

Μακρής Γρηγόριος 

Μεϊμάρογλου  Παναγιώτης 

Μεταλλίδου Αηδώνα 

Μπίσμπα Άννα 

Νταντανά Ασημίνα 

Παντελίδου Ελένη 

Ριζόπουλος Ρίζος 

Σαριτζόγλου Αναστασία 

Τζιάλλας Δημήτριος 

Χαϊνοπούλου Θωμαΐς 

Χαρανά Αικατερίνη 

Χατζίκα Καλλιόπη 

Χούτα – Χυτήρη Αθανασία 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 



ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:  

H 2η Νοσηλευτική Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου 

στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη. 

ΓΛΩΣΣΑ:  

Η επίσημη γλώσσα της Διημερίδας 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 Προπτυχιακούς φοιτητές 5 ευρώ (με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή 

βεβαίωσης).  

Η εγγραφή περιλαμβάνει το υλικό της Διημερίδας, τον καφέ και το πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Διαδικασία Εγγραφής: Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΣΝΕ: 

ALPHA BANK 112 00 2002 019143 (IBAN: GR16 0140 1120 1120 0200 2019 143). Στην Απόδειξη της 

Τραπεζικής Κατάθεσης απαραίτητο είναι να συμπληρώνετε στην αιτιολογία την ένδειξη: «2η ΤΕΕΝ-ΠΤΜ 

2019 & το Ονοματεπώνυμο σας».  

Στην συνέχεια και για την οριστικοποίηση της εγγραφής/συμμετοχής σας στη Διημερίδα θα πρέπει να 

αποστείλετε αντίγραφο της Απόδειξης της Τραπεζικής Κατάθεσης και συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας 

την Αίτηση Εγγραφής/Συμμετοχής στον ΕΣΝΕ (email: esne@esne.gr  - ΦΑΞ: 210.7790.360). 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ:  

Κατά την διάρκεια της Διημερίδας θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Όλες οι ομιλίες, 

πρέπει να έχουν παραδοθεί στη γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε 

παρουσίασης. Τα αρχεία πρέπει να παραδίδονται σε USB-STICK και δεν θα παραλαμβάνονται εντός των 

αιθουσών, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα προβολής.  

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:  

Η Διημερίδα μοριοδοτείται από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, με Διεθνείς Μονάδες 

Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (International Continuing Nursing Education Credits-ICNECs) 

από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ICN.  

Οι Μονάδες χορηγούνται ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος, οι 

οποίες θα ελέγχονται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της Διημερίδας.  

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ:  

Τα Κλινικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους εγγεγραμμένους συνέδρους και θα πραγματοποιηθούν 

σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες. Μετά την παρακολούθηση του εκάστοτε κλινικού φροντιστηρίου θα 

δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 

Με τη λήξη των εργασιών της Διημερίδας, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

mailto:esne@esne.gr


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 

➢ Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. Στην Ερευνητική Εργασία μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 8 

συγγραφείς. 

➢ Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος Ανασκόπησης – 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. Στην Ανασκόπηση μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 3 συγγραφείς.  

➢ Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 250 έως 300 λέξεις.  

➢ Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi και όχι μεγαλύτεροι από 12cpi.  

➢ Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.  

➢ Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να αναφέρεται πρώτα το 

επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.  

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

➢ Στη «Φόρμα Περίληψης» θα πρέπει να συμπληρωθούν με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των 

συγγραφέων καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση.  

➢ Στο κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των 

συγγραφέων.  

➢ Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο προέλευσης των 

συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης. 

➢ Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι 2 εργασίες αλλά να συμμετέχει σε όσες επιθυμεί. 

➢ Ο τελικός τρόπος παρουσίασης (Ελεύθερη ή Αναρτημένη Ανακοίνωση) θα αποφασισθεί από την 

Επιστημονική Επιτροπή έπειτα από την αξιολόγηση των εργασιών.  

➢ Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές. 

➢ Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή 

«θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.  

➢ Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δε θα γίνονται δεκτές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 

 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/συγγραφέα». 
 
 Ως θέμα στο email να αναγράφεται η ένδειξη: «Διημερίδα ΤΕΕΝ – ΠΤ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  
 
 Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του email από όπου εστάλη η περίληψη. 

Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το email σας.  
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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 

σημαντικότητα 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 ανεύρεση των 

βιβλιογραφικών παραπομπών. Αναφέρονται οι βιβλιογραφικές βάσεις που ο συγγραφέας 

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 αναλυτικά 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 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:   

Σημειώνονται στοιχεία υπευθύνου (Ονοματεπώνυμο,  email,  τηλέφωνο)     

 ΠΡΟΣΟΧΗ:   
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

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