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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στην εποχή της αβεβαιότητας που δημιούργησε η εμφάνιση του πιο επιθετικού και ύπουλου εχθρού, που
η επιστημονική κοινότητα ονόμασε Covid 19, καθώς και η εμπόλεμη σύρραξη, εμείς οι Περιεγχειρητικοί
Νοσηλευτές, επιμένουμε στο… «Ασφαλώς από κοντά και φέτος Συνέδριο!»
Άλλωστε η λέξεις Υγεία, Ειρήνη και Ασφάλεια είναι επίκαιρες όσο ποτέ σήμερα!
Καλώς εχόντων των πραγμάτων και με σύμμαχο την αισιοδοξία και την ελπίδα για το μέλλον, εφέτος
επιλέξαμε να βρεθούμε σε ένα όμορφο ιστορικό και ηρωικό νησί, την Κρήτη. Σε αυτό το ιστορικό νησί
επιθυμούμε να λάβει χώρα το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, αγκαλιάζοντας όλους εσάς που μας
εμπιστεύεστε τόσα χρόνια και μας συντροφεύετε επιστημονικά και συναδελφικά, ακόμη και σε αυτούς τους
χαλεπούς καιρούς.
Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ., ευελπιστούμε να
πραγματοποιηθεί στις 22-25 Σεπτεμβρίου 2022 στο φιλόξενο Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά Κρήτης.
Τα Χανιά Κρήτης ξεκινούν την ιστορία τους από την νεολιθική εποχή, όταν οι πρώτοι κάτοικοι
δημιούργησαν οικισμό πάνω στο χαμηλό λόφο Καστέλι που υψώνεται πάνω από το ενετικό λιμάνι.
Σήμερα είναι ένα κοσμοπολίτικο μέρος, όπου μετατράπηκε σε μείζονα τουριστικό προορισμό για τον
διεθνή και εγχώριο τουρισμό και συμπεριλαμβάνει πολλές διαχρονικές ιστορικές επιρροές.
Σε περίπτωση που λόγω υγειονομικών περιορισμών δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί το
συνέδριο στα Χανιά, τότε το συνέδριο μας θα διεξαχθεί με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις την ίδια
ημερομηνία με τρόπο που θα ενημερωθείτε στο εγγύς μέλλον.
Σκοπός του συνεδρίου μας είναι να σας πληροφορήσουμε στα νεότερα δεδομένα που αφορούν το
ευρύ φάσμα της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής μέσα από τεκμηριωμένη γνώση βασισμένη σε ενδείξεις.
Άλλωστε, η σημερινή κατάσταση που βιώνουμε βιώνουμε το επιβάλλει επιτακτικά!
Το επιστημονικό πρόγραμμα επιθυμούμε να συμπεριλαμβάνει ενδιαφέρουσες ειδικές διαλέξεις,
ερευνητικές εργασίες, στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια και διαδραστικές συνεδρίες που θα
καλύψουν το ευρύ φάσμα των αναγκών που αναδύονται καθημερινά στα πλαίσια της καθημερινής κλινικής
άσκησης του επαγγέλματός μας, ως Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές. Επίμαχα αλλά και επίκαιρα θέματα στην
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική είναι κυρίως η ασφάλεια του ασθενούς, η ποιοτική παροχή Περιεγχειρητικής
φροντίδας σε όλα τα επίπεδα, η πρόληψη των λοιμώξεων, καθώς και η προαγωγή της ψυχικής ευεξίας
όλης της Περιεγχειρητικής ομάδας καθώς και θέματα που αφορούν τον COVID-19.
Οι προκλήσεις της εποχής μας είναι πολλές, γι’ αυτό σας καλούμε να δραστηριοποιηθείτε, θέτοντας
τους εαυτούς σας ενεργά μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, την οποία
εκπροσωπεί ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. εθνικά αλλά και διεθνώς. Η συμβολή και η συμμετοχή σας με επιστημονικές
εργασίες σε θέματα καινοτόμα που άπτονται του γνωστικού σας αντικειμένου, σίγουρα έχουν να
προσφέρουν σε όλους μας. Η επιτυχία του Συνεδρίου μας όμως, ολοκληρώνεται και ενδυναμώνεται μόνο
με τη δική σας ενεργή παρουσία.
Σας αναμένουμε σε ένα ακόμη επιτυχημένο και ενδιαφέρον επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο έχει
καθιερωθεί όχι μόνο στη δική μας συνείδηση, αλλά και χαίρει καταξίωσης από τον ευρύτερο χώρο
υπηρεσιών υγείας. Το γνωμικό του Ιπποκράτη αναφερόμενο στους μαθητές του, είναι πιο επίκαιρο από
ποτέ σήμερα: «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν».
Ο Πρόεδρος
του Συνεδρίου

Η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής

Κουτελέκος Ιωάννης

Κανέλλου Ευφροσύνη

Σίσκου Τασούλα

Οργάνωση:
ΣΎΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΎΧΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΎΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΎΡΓΕΙΟΎ

∆.Σ. ΣΥ∆ΝΟΧ 2022 - 2025
Πρόεδρος: Κουτελέκος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Κουτίνου Ελένη
Γεν. Γραμματέας: Πουλής Δημήτριος
Ταμίας: Καρακώστας Κωνσταντίνος
Κοσμήτωρ: Κανέλλου Ευφροσύνη
Μέλος: Στεφανίδης Ιορδάνης
Μέλος: Σίσκου Τασούλα
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TIMHΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κανδηλιώτου Αργυρώ, Καραγιάννη Ευσεβία, Τσαλόγλου Σοφία, Τσίκλη Χριστίνα

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κουτελέκος Ιωάννης

Κουτίνου Ελένη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανέλλου Ευφροσύνη • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στεφανίδης Ιορδάνης
Μέρκου Αναστασία
Ζουγρής Πέτρος
ΜΕΛΗ: Άιτα Χριστίνα
Αμούτζια Μόρφω
Αξελή Ευμορφία
Γερολύμου Χριστίνα
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος
Δεληγιώργη Ευρυδίκη
Δούκα Βασιλική
Ζήκα Γιολάντα

Ιωάννου Κωνσταντίνος
Κανατά Αθανασία
Καφανέλη Ελένη
Κοκκινάκης Κων/νος
Κουτουλάκη Γεωργία
Μαϊμανή Σπυριδούλα
Μαυροειδή Δήμητρα

Μισισιάν Ανδρέας
Παπαναστασίου Σωτηρία
Παππάς Ιωάννης
Πουλημενάκου Γεωργία
Σοφίτση Άρτεμις-Αντωνία
Συκαράς Χρήστος
Φράγκος Γεώργιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σίσκου Τασούλα • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλής Δημήτριος
ΜΕΛΗ: Ασλάνογλου Θωμαή
Καρακώστας Κων/νος
Μπακόλα Ελένη
Γιαννάκη Δήμητρα
Γραβάνη Σοφία
Ευσταθίου Φλώρα
Ζωγραφάκης Σφακιανάκης Μιχαήλ
Θεοδοσάκης Κυριάκος
Ιντζόγλου Ευθυμία
Καραθανάση Κωνσταντινιά

Κολοβού Βασιλική
Κορέλη Αλεξάνδρα
Κουτίνου Ελένη
Μιντζαρίδης Κων/νος
Μοδινού Όλγα
Μουλαΐδης Αναστάσιος
Μπακάλης Βησσαρίων

Μπανούση Αγγελική
Παπαντωνίου Γεωργία
Πέγιου Αγγελική
Σουλτάτου Ειρήνη
Τζουνάκου Γεωργία
Τιλκερίδου Κυριακή
Τσιροπούλου Αικατερίνη

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανωγιαννάκη Κωνσταντίνα
Βαβούλη Σοφία
Βασιλάκη Στέλα
Γαβριλάκη Ευαγγελία
Γεωργιλάκη Βάνα
Δαουράκη Μαρία

Καλογεράκη Μαρία
Κανουπάκη Νεκταρία
Κυρίτση Αικατερίνη
Λαδάκη Ιωάννα
Λούτας Θοδωρής
Μελιδονιώτης Ευάγγελος

Μπούνταλη Βασιλική
Παπαδάκη Χαρίκλεια
Παπάλα Ελένη
Πετσούδη Αγγελική
Τζορμπατζάκη Μαρία
Ψαρομιχαλάκης Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Πανδημία–Covid 19
• Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Διεργασία - Μελέτες Περιπτώσεων
• Περιεγχειρητική Αναισθησιολογική
Νοσηλευτική - Μελέτες Περιπτώσεων
• Ευπαθείς ομάδες Περιεγχειρητικής
Νοσηλευτικής φροντίδας
• Σύγχρονα δεδομένα στην Κεντρική
Αποστείρωση - Αναβάθμιση
• Νέες Τεχνολογίες και σύγχρονες εφαρμογές
• Λοιμώξεις Περιεγχειρητικού πεδίου
- μέτρα πρόληψης κι αντιμετώπισης
• Υγιεινή και Ασφάλεια ΕργασίαςΠεριβαλλοντική ευαισθητοποίηση

• Οργάνωση και Διοίκηση - Ποιότητα
• Πρωτόκολλα-οδηγίες σε εθνικό διεθνές επίπεδο
• Εκπαίδευση - Επικοινωνία
• Μεθοδολογία έρευνας
στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
• Νομικά - Δεοντολογικά και Βιοηθικά Θέματα
• Κοινωνικές διαστάσεις
στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη σύνταξη και την υποβολή των επιστημονικών
εργασιών θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.sydnox2022.gr
Οι επιστημονικές εργασίες θα συμπληρωθούν σε ειδική πλατφόρμα υποβολής. Έγκυρες εργασίες στο
Επιστημονικό πρόγραμμα θεωρούνται αυτές όπου στους συγγραφείς ένα άτομο τουλάχιστον έχει
εκπληρώσει την οικονομική του συνδρομή στο σύλλογο για το τρέχον έτος 2022.
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: 31/07/2022.
Για τις ανασκοπικές εργασίες ο αριθμός των συγγραφέων είναι 3 άτομα, ενώ για τις ερευνητικές
εργασίες μέχρι 7 άτομα. Υποχρεωτικά πάντα στις εργασίες θα πρέπει να είναι ένας από τους συγγραφείς
ενεργό και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
22-25 Σεπτεμβρίου 2022
Μεγάλο Αρσενάλι,
Κέντρο Αρχικτεκτονικής Μεσογείου
Χανιά, Κρήτη
www.chania-culture.gr/centre/kam
Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου
είναι η ελληνική και η αγγλική για
τις διαλέξεις των προσκεκλημένων
ομιλητών από το εξωτερικό.

EORNA και την ENE, απαιτείται
η συμπλήρωση τουλάχιστον
του 60% των ωρών για την
απόκτηση του πιστοποιητικού.
Κονκάρδα συνέδρων
Όλο οι σύνεδροι θα
παραλαμβάνουν από τη
γραμματεία του συνεδρίου την
ειδική κονκάρδα, την οποία
είναι υποχρεωμένοι να φορούν
καθ’ όλη τη διάρκεια των
συνεδριών.

video projector, οθόνη και
laser pointer). Όλοι οι ομιλητές /
εισηγητές παρακαλούνται να έχουν
διαθέσιμες τις παρουσιάσεις τους
σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick).
Όλοι οι τύποι ΜS PowerPoint
είναι αποδεκτοί εκτός από Mac.

Εμπορική έκθεση
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
θα λειτουργήσει έκθεση
στον συνεδριακό χώρο. Για την
είσοδο στο χώρο της έκθεσης,
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
απαιτείται η επίδειξη της
- Μοριοδότηση συνεδρίου
Οπτικοακουστικός εξοπλισμόςW
κάρτας συνέδρων ή χορηγών.
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης Όλες οι συνεδριακές αίθουσες
Παρακαλούνται οι σύνεδροι και
θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά
θα είναι εξοπλισμένες με τον
οι χορηγοί να φορούν την κάρτα
την λήξη του συνεδρίου. Καθώς
απαραίτητο για την προβολή των
τους καθ’όλη τη διάρκεια του
το συνέδριο θα μοριοδοτηθεί
παρουσιάσεων οπτικοακουστικό
συνεδρίου σε εμφανές σημείο.
από το πρόγραμμα ACE της
εξοπλισμό (laptop, data
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Συνεδριακές
Συνεδριακές
Ηµέρες
Ημέρες

Επίσηµη
Επίσημη
Τελετή
Έναρξης
Τελετή
Έναρξης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ∆ΙΑΜΟΝΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡA
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τύπος Εγγραφής

έως 31/07/2022

από 01/08/2022

on-site εγγραφές

Μέλη ΣΥΔΝΟΧ*
Μη μέλη ΣΥΔΝΟΧ

90€
110€
30€

100€
130€
30€

100€
150€
30€

Φοιτητές

∆IAMONΕΣ

Για τη διαμονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια σε περιμετρική ακτίνα γύρω
από το Συνεδριακό κέντρο με τα ακόλουθα πακέτα συμμετοχής κατά άτομο:

Τύπος Πακέτου

Τιµή *

Μονόκλινο δωμάτιο
Θέση σε δίκλινο δωμάτιο

560€
410€

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που καλύπτεται από τους πελάτες απευθείας στο ξενοδοχείο κατά την άφιξή τους

Ξενοδοχείο
AKALI HOTEL
ARKADI HOTEL
KRITI HOTEL
KYDON HOTEL
PORTO VENEZIANO HOTEL

Web Site
https://www.akali-hotel.gr/
https://www.arkadi-hotel.gr/
https://www.kriti-hotel.gr/
https://kydonhotel.com/home-gr
https://portoveneziano.gr/

Στο πακέτο περιλαμβάνονται:
• 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό, (22-25/09/2022)
• Συμμετοχή σε ελαφρύ γεύμα στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου
• Συμμετοχή σε όρθιο cocktail μετά το τέλος της Τελετής Έναρξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-COVID
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-COVID 19
19
HHΟργανωτική
ΟργανωτικήΕπιτροπή
Επιτροπήτου
τουΣυνεδρίου
Συνεδρίουκαι
καιηηΕταιρεία
ΕταιρείαΟργάνωσης,
Οργάνωσης, AFEA
AFEA Travel
Travel & Congress Services,
παρακολουθούν
παρακολουθούνστενά
στενάτις
τιςεξελίξεις,
εξελίξεις,που
πουσχετίζονται
σχετίζονταιμε
μετην
τηνπανδημία
πανδημία COVID-19
COVID-19 τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές
διεθνέςεπίπεδο
επίπεδοκαι
καιδηλώνουν
δηλώνουνότι
ότιόλα
όλατα
ταμέτρα
μέτραασφαλείας
ασφαλείαςκαι
και οι
οι επίσημες
επίσημες οδηγίες
οδηγίες και συστάσεις όλων των
αρμόδιων
αρμόδιωναρχών,
αρχών,που
πουθα
θαισχύουν
ισχύουνγια
γιατην
τηνπερίοδο
περίοδοδιεξαγωγής
διεξαγωγής του
του Συνεδρίου,
Συνεδρίου, θα εφαρμοστούν στο ακέραιο,
για
γιατητηδιασφάλιση
διασφάλισητης
τηςυγείας
υγείαςκαι
καιτης
τηςασφάλειας
ασφάλειαςόλων
όλωντων
τωνεμπλεκομένων
εμπλεκομένων στη
στη διεξαγωγή
διεξαγωγή του Συνεδρίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ
Για τις ανάγκες αεροπορικής και ακτοπλοϊκής
μετακίνησης των συμμετεχόντων, η Γραμματεία
του Συνεδρίου είναι στην διάθεση σας
με τα διαθέσιμα δρομολόγια.

Ακυρωτική Πολιτική
• Για την επιβεβαίωση των υπηρεσιών,
απαιτείται εξόφληση του συνολικού
κόστους εντός 7 ημερών από την
αποστολή της προ-κράτησης.
• Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022,
παρακρατείται το 50% του
καταβληθέντος ποσού. Μετά την
ανωτέρω ημερομηνία δεν είναι
δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΎΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΎΧΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΎΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΎΡΓΕΙΟΎ
Λ. Μεσογείων 83,
Αμπελόκηποι 11526, Αθήνα,
Τηλ.: 210 7486514
Fax: 210 7486514
Iστοσελίδα: www.sydnox.gr
Iστοσελίδα περιοδικού: www.spnj.gr
Ε-mail: info@sydnox.gr

Tρόποι Πληρωµής
• Με κατάθεση στον παρακάτω
τραπεζικό λογαριασμό:
ALPHA BANK - ΙΒΑΝ
GR15 0140 1240 1240 0232 0001 374
Όνομα Δικαιούχου:
AFEA TRAVEL & TOURISM
• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

AFEA S.A. TRAVEL AND
CONGRESS SERVICES
PROFESSIONAL CONGRESS
ORGANIZER
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ.: 210 -3668895 - 833
Fax: 210 -3643511
Ε-mail Συνεδρίου - Γενικές Πληροφορίες:
info@sydnox2022.gr

