
Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραμματεία Συμποσίου:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154 
171 22 Ν. Σμύρνη,
Τηλ.: 210-98 80 032, 
Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr
ets@events.gr
Website: www.events.gr



Θέματα Συμποσίου
• Οργάνωση και φροντίδα ογκολογικού αρρώστου • Διαχείριση συμπτωμάτων
• Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων • Νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων
• Ανακουφιστική - υποστηρικτική φροντίδα • Ψυχοκοινωνική φροντίδα
• Αποκατάσταση ογκολογικού αρρώστου • Εκπαίδευση αρρώστου και οικογένειας
• Ηθικά διλήμματα • Νοσηλευτική εκπαίδευση
• Επιστημονικές εξελίξεις στην ογκολογία •Νοσηλευτική φροντίδα αιματολογικών ασθενών

και η μετάφρασή τους στην κλινική πρακτική

Οργάνωση
Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας Ε.Σ.Ν.Ε.
Μεσογείων 2-4, Γ’ Κτήριο Αθηνών, 2ος όροφος
115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210-7702861, Fax: 210 7790360
Email: esne@esne.gr, website: http://www.esne.gr

Υποβολή εργασιών
Προθεσμία υποβολής εργασιών έως 25 Αυγούστου 2019
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγγραφή και την υποβολή των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στο
site: https://www.events.gr/el/event/457-7ο-συμπόσιο-νοσηλευτικής-ογκολογίας
Οι εργασίες θα μπορούν να παρουσιαστούν είτε ως Προφορικές είτε ως Hλεκτρονικά Αναρτημένες
Ανακοινώσεις (e-posters) σε μορφή ppt.

Eγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής-Διαμονή
Για την εγγραφή σας στο Συμπόσιο, παρακαλούμε συμπληρώστε την απαραίτητη Αίτηση Εγγραφής
που θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.events.gr/el/event/457-7ο-συμπόσιο-νοσηλευτικής-
ογκολογίας και αποστείλτε την στο e-mail: esne@esne.gr ή στο Fax: 210 7790360.  Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΕΣΝΕ στα τηλ. 210 7702 861 - 210
7485307

Σημείωση: Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες
υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βε-
βαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. Οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές δεν εντάσσονται στην κατηγορία των φοιτητών.

Για τη διαμονή σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο email i.giampoudaki@events.gr

Μοριοδότηση Συμποσίου 
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συμποσίου μοριοδοτείται με Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νο-
σηλευτικής Εκπαίδευσης (ICNECs), από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κρι-
τήρια του ICN

Επίσημες Γλώσσες
Επίσημες Γλώσσες του Συμποσίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική


