ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οδηγίες Υποβολής



 Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως
συνημμένο αρχείο word στο e-mail: k.oikonomopoulou@events.gr με την ένδειξη: «8ο
Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας» έως τις 30 Ιουνίου 2021. Με την
αποστολή, θα λαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της εργασίας σας.
 Για την υποβολή της περίληψης είναι απαραίτητη η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των
συγγραφέων στο Συμπόσιο.
 Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης μιας εργασίας, ενώ μπορεί να
συμμετέχει σε έως τρεις εργασίες.
 Στις ανασκοπήσεις οι συγγραφείς μπορούν να είναι μέχρι τρία άτομα, ενώ στις
ερευνητικές εργασίες έως οκτώ άτομα.
 Περιλήψεις χωρίς επαρκή στοιχεία ή με την ένδειξη «τα αποτελέσματα θα
συζητηθούν» ή «θα ανακοινωθούν» δε θα γίνουν αποδεκτές.
 Κατά την υποβολή, οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν, εάν επιθυμούν οι
εργασίες τους να παρουσιαστούν ως προφορικές ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις, στο
σώμα του e-mail. Την τελική επιλογή θα την κάνει η Επιτροπή Αξιολόγησης.
 Δεν θα γίνονται αποδεκτές περιλήψεις εργασιών οι οποίες θα:
 σταλούν με FAX,
 υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας.
 Επίσης, κατά την υποβολή, οι συγγραφείς θα πρέπει να επιλέξουν τη θεματική
ενότητα, στην οποία εντάσσεται η εργασία τους. Οι θεματικές ενότητες είναι:
 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
 Πρόληψη του καρκίνου
 Επιστημονικές εξελίξεις στην ογκολογία και η μετάφρασή τους στην κλινική
πρακτική
 Αποκατάσταση και επιβίωση ογκολογιών ασθενών
 Νοσηλευτική φροντίδα αιματολογικών ασθενών
 Οδηγίες προετοιμασίας των αναρτημένων ανακοινώσεων αλλά και η διάρκεια των
προφορικών ανακοινώσεων, θα αποσταλούν μαζί με το e-mail έγκρισης της εργασίας.
 Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους στο e-mail
από το οποίο την/τις έστειλαν, έως τις 01 Σεπτεμβρίου 2021.
 Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις μετά την κατάθεση της εργασίας δε θα γίνονται
δεκτές.
Εάν οι συγγραφείς επιθυμούν οι περιλήψεις τους να είναι υποψήφιες για βράβευση
θα πρέπει να το αναφέρουν στο σώμα του e-mail που θα στείλουν. Όσοι υποβάλλουν
την εργασία τους για βράβευση θα πρέπει να στείλουν το πλήρες κείμενο έως τις 07
Σεπτεμβρίου 2021.

Οδηγίες συγγραφής
 Η περίληψη να είναι γραμμένη σε αρχείο word, σε γραμματοσειρά Tahoma με μέγεθος
χαρακτήρων 10cpi, ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα.
 Στην πρώτη σειρά, ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - έντονα
(bold).
 Στην επόμενη σειρά, τα ονόματα των συγγραφέων με πεζά γράμματα, πρώτα το
επίθετο: (π.χ. Παπαδόπουλος Ν.1, Γεωργακόπουλος Α.2, ...). Επιπλέον, το
ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι
υπογραμμισμένο (underlined).
 Στην επόμενη σειρά, να αναφέρονται η ιδιότητα-θέση, το επιστημονικό κέντρο
προέλευσης του κάθε συγγραφέα καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα - πλάγια
(italics) (π.χ. 1Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα,
2
Νεφρολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα....)
 Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
 Στο κείμενο να μη γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων.
 Η περίληψη να έχει την παρακάτω δομή:
Για Ερευνητικές Εργασίες:
Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό & Μέθοδος - Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
Για Ανασκοπήσεις:
Εισαγωγή - Σκοπός - Μεθοδολογία Ανασκόπησης - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

