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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καλωσόρισμα προέδρου

Αγαπητοί μας συνάδελφοι και φίλοι,
Η ιστορική πόλη της Καστοριάς θα φιλοξενήσει φέτος το επετειακό 20ο 
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μια ευρύτατη 
παμμακεδονική συγκέντρωση των Νοσηλευτών της χώρας σε ένα μέ-
ρος που εκτός της εκθαμβωτικής του ομορφιάς, διαθέτει μια σημαντική 
πολιτιστική κληρονομιά. 
Η διαχρονική αίγλη της πόλης, όπως μαρτυρούν τα βυζαντινά της κειμή-
λια, τα αρχοντικά και οι μεγαλόπρεποι ναοί της, δεν έχει χάσει τίποτα απ’ 
τη λάμψη της στο διάβα των αιώνων. Μέσα σε αυτό το κάδρο του απαρά-
μιλλου φυσικού κάλλους,  θα εκτυλιχθεί μια τετραήμερη πολυεπίπεδη 
συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν τους χιλιάδες συναδέλφους 
μας, σε συνδυασμό με την απόλαυση των ελκυστικών θέλγητρων της 
μακεδονικής φύσης.  
Σας περιμένουμε όλους. 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα προέδρου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΑΜΙΑΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: 

ΜΕΛΗ:

Προέδρος
Αντιπρόεδροι

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ»
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Π.Ν. ΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ»
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, «Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ» 
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ, «Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ»
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, «ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Κουράκος Μιχαήλ
Μπαρουξής Δημήτριος
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Σιδηράς Γεώργιος

Αβραμίδης Γεώργιος
Αλμπάνη Ελένη
Βενέτη Αικατερίνη
Βόρδου Παρασκευή
Γιάγκου Ευτυχία
Γιαννοπούλου Ευδοξία
Θεοδωρακοπούλου Ανδριάννα
Κακλαμάνου Ευδοκία
Καμπισιούλη Ευσταθία
Καυκιά Θεοδώρα
Κοντού Βασιλική
Κουλούρη Αγορίτσα
Κριτσωτάκης Γεώργιος
Λάζος Γαβριήλ
Μαντζανάς Μιχαήλ
Μαρνέρας Χρήστος

Μηλάκα Μαρία
Μήτση Αλεξάνδρα
Μπελαλή Κωνσταντία
Μπίζας Λάμπρος
Μωΰσογλου Ιωάννης
Πασαλή Χριστίνα
Πεσιρίδης Θεόδωρος
Πολυμέρη Κωνσταντίνα
Πουλημενάκου Γεωργία
Πρεβύζη Ευαγγελία
Σαρίδη Μαρία
Στεργιάννης Παντελής
Υφαντής Άρης
Χριστοδούλου Ελένη
Χρυσοβιτσάνου Χρυσούλα

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι: 

Δάγλας Άρης
Ρουσόπουλος Αναστάσιος
Χονδρού Γεωργία
Μεταξιώτη Θεοδώρα

Αραποστάθη Κανέλλα
Αρβανίτης Γεώργιος
Βαρύτης Αθανάσιος
Βεργαδή Ευτυχία
Γιαννοπούλου Αθανασία 
Δαμούλαρη Μαρίκα
Δεληδάκη Αθηνά
Δόντσιος Γεώργιος
Δράκου Ελένη
Δραχτίδης Γεώργιος
Ζουρνατζή Σοφία
Θεοχάρη Αθηνά
Καραβασίλη Μαρία
Καραγιάννη Αναστασία
Καργιώτης Χρήστος
Κιούσης Νικόλαος
Κολώνια Ειρήνη
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κουπίδου Αλεξάνδρα
Κούρτης Γεώργιος
Κωνσταντινίδου Άννα
Κωστίκου Μαρία
Κωστορίζος Άρης
Κωτσής Απόστολος
Λαλαγιάννη Γεωργία
Λεβέντης Χαράλαμπος
Λυμπεροπούλου Γεωργία
Λύτρα Αθανασία
Μάρκου Αριστείδης

Μιτσικάρης Αλέξανδρος
Μπακέλα Παρασκευή
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Μπάρκας Συμεών
Μπαστούνη Ελισάβετ
Μπλιώνα Ελισάβετ
Νεαρχάκος Νικόλαος
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος
Ντάτση Ελένη
Ξανθόπουλος Θεόδωρος
Παπαδημητρίου Χρήστος
Παπανδρέου Νικόλαος
Πιστόλας Δημήτριος
Ποντισίδης Γεώργιος
Ρίζος Νικόλαος
Σάββα Χριστίνα
Σαληκίδης Δημοσθένης
Σκουτέλης Δημήτριος
Στούκα Χρυσούλα
Τζιάτζιος Αθανάσιος
Τζιαφέτα Μαρία
Τζιτζίκος Γεώργιος
Τόγιας Αθανάσιος
Τολίκας Κώστας
Τούσης Ευθύμιος
Τριπόδης Γεώργιος
Τσιλινίκου Μαρία
Φούτου Γραμματή  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη:
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι: 

Καραλιόλιου Καλλιόπη 
Βύρλιος Κωνσταντίνος
Θεολογίδου Ειρήνη
Μπαμπούλης Βασίλειος

Αδάμου Στέλλα
Αθανασιάδης Θεοφύλακτος
Ακριτίδης Αλέξανδρος
Αλγουδέλη Μαρία
Αποστολίδου Βασιλική
Βαλκάνης Θωμάς
Βαμβακούσης Νεκτάριος
Βλάχου Ευαγγελία
Βόδας Κωνσταντίνος
Βύρου Αικατερίνη
Γιάγκου Αναστασία 
Γιαννακοπούλου Πηνελόπη
Γκουζιώτη Στυλιανή
Γκουλιαβέρας Βασίλειος
Γοτουχίδου Βιργινία
Γρηγοράτου Χρυσούλα
Δάφα Ευαγγελία
Δούφα Μαρία
Έξαρχου Χαρίκλεια
Ζαμπέρτση Παρασκευή
Ζαχαρτζή Φωτεινή
Ζηβόντση Αικατερίνη
Ιντζίδου Ευδοξία
Ιωακειμίδου Σοφία
Καλογιάννη Βασιλική
Καλούδη Καλλιόπη
Καμπέρη Θεοδώρα 
Καραθανάση Αργυρώ 
Κατίδου Ελένη
Κεσίδου Σοφία

Κιαμήλη Ελένη
Κιτμιρίδου Ελένη
Κουιρουκίδου Ζωή
Κυβεντίδου Πηνελόπη
Μαλάμα Αλεξάνδρα
Μικροπούλου Κωνσταντίνα
Μιχαλοπούλου Αλεξία
Μπακόλα Μαγδαληνή
Μπάρκα Λαμπρινή
Μπασούρη Χριστίνα
Μπερντένη Αικατερίνη
Ναούμ Ζήσης
Νασιάδου Ευδοκία
Νικολάου Άννα
Ντούκα Βασιλική
Σιαφαρίκα Γιαννούλα
Σιώμου Νίκη
Στάιου Μαρία
Σταυρίδου Βασιλική
Τασιοπούλου Αλίκη
Τερζοπούλου Κλεονίκη
Τζήμα Πηνελόπη
Τοπαλοπούλου Ειρήνη
Τριγωνίδου Ελένη
Φαρσαλιώτη Θεοδώρα
Φιλίππου Ευαγγελία
Χασιώτη Αναστασία
Χατζηαγοράκη Κρυσταλλία
Χατζημάγιογλου Γεώργιος
Χιάμπου Ελένη

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη:
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Απίστουλας Δημήτριος
Αποστολάρα Παρασκευή
Αρβανίτη Μαρία
Βλάχου Ευγενία
Δρακοπούλου Μαριάννα
Ζήσης Σιδέρης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Καραχάλιου Φενέλη
Κεϊμαλή Ελένη
Κελέση Μάρθα
Κουτής Χαρίλαος

Κυριακόπουλος Διονύσιος
Μαρβάκη Χριστίνα
Μηνασίδου Ευγενία
Μπαμπάτσικου Φωτούλα
Κυριόπουλος Ιωάννης
Μπαρμπούνη Αναστασία
Μπέλλου Παναγιώτα
Μπουρμπούλη Αγγελική
Νταβώνη Γιαννούλα
Νταφογιάννη Χρυσούλα
Παλητζήκα Δήμητρα

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Παπαθανασίου Ιωάννα

Ρόκα Βασιλική

Σαπουντζή - Κρέπια Δέσποινα

Σιμάτος Γεώργιος

Τρουπής Θεόδωρος

Τσίου Χρυσούλα

Τσούγια Παναγιώτα

Φασόη Γεωργία

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιστημονικές Πληροφορίες
 Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

  Η περίληψη εργασίας υποβάλλεται σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο μέσω του δελτίου 
υποβολής περίληψης εργασίας το οποίο θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.
pasyno2019.gr

   Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (25/10/2019) δε μπορεί να γίνονται 
δεκτές.

   Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
εκτός του ενδεδειγμένου δε μπορεί να γίνονται δεκτές.

   Ένας τουλάχιστον εκ της συγγραφικής ομάδας της εργασίας, θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστο-
λή της περίληψής του, να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο συνέδριο.

   Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλε-
κτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση 
μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε διάστημα τριών ημερών παρακαλούμε να επικοινωνήστε 
με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 52 44 760 ή μέσω email στο abstracts@
pasyno2019.gr.

   Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς μέχρι τις 22/11/2019.

   Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής (25/10/2019). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψε-
ων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

   Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστη-
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μονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

   Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η γραμματεία του 
Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών έως 25.10.2019

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης 
του κειμένου της περίληψης.

 Οδηγίες Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

   Στην ανασκόπηση δε δύναται να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργα-
σία πάνω από 7 συγγραφείς (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

   Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδι-
άκριτες παραγράφους ως εξής:

   Εισαγωγή - Σκοπός - Μεθοδολογία - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα – Λέξεις Κλειδιά 
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος 
τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις 
Κλειδια

   Σε περίπτωση ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e - poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα 
με την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική 
(ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της 
εργασίας τους.

   Το όριο των λέξεων του κειμένου της περίληψης είναι οι 350 λέξεις.

   Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word A4 (21εκ. x 29,7εκ.) 

   με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά αριστερά.

   Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε 
μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

   Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή 
(bold) και κεντρική στοίχιση.

   Αμέσως κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

   Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτή-
ρες, και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επίθετο (π.χ. Αντώνιος 
Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).

   Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 
αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

 1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»
 2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων

   Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να παρουσιάσει την εργασία, θα πρέπει να είναι υπογραμμι-
σμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

 π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

  Το κείμενο δύναται να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι 
αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά 
τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).

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

  Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία 
των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλή-
ματα στους ασθενείς, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο άγχος και εμφανίζουν κατάθλιψη.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν 
οι ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική ή μερική λαρυγγεκτομή, 
συγκρίνοντας τρεις ομάδες με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλε-
σαν 168 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης. Οι 65 ασθενείς (38,7%), υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή, (ομάδα Α), οι 63 ασθενείς 
(37,5%) σε μερική λαρυγγεκτομή ή άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία 
με διατήρηση της φωνής (ομάδα Β) και οι 40 ασθενείς (23,8%) σε ολική λαρυγγεκτομή και απώλεια 
της φωνής, οι οποίοι όμως επιπλέον συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοφροντίδας (ομάδα 
Γ). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: α) ερωτηματολόγιο δημο-
γραφικών δεδομένων και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης 
(SRDS- Zung) και γ) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική ανάλυση πραγ-
ματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες MannWhitney U Test, Kruskal-
Wallis Test και Chi-square test.
Αποτελέσματα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγματος βίωνε συμπτώματα αγ-
χώδους και καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, με υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υπο-
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βλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή (ομάδα Α). Οι ασθενείς των ομάδων Β και Γ εμφάνιζαν λιγότερο άγ-
χος και κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Δεν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα 
άγχους (p=0,222) και κατάθλιψης (p=0,198) μεταξύ των ασθενών των ομάδων Β και Γ.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή βιώνουν υψηλά επίπεδα 
άγχους και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας, 
μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η 
τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής.
Λέξεις - Κλειδιά: Άγχος, αυτοφροντίδα, καρκίνος λάρυγγα, κατάθλιψη, λαρυγγεκτομή
Σύνολο λέξεων: 299

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-

ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Μαρία Αναγνώστου3, Ελένη Αποστόλου4

1. Ψυχολόγος, Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
4. Μαία, MSc, Π.Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»

Εισαγωγή: Η έννοια της επιθυμίας απόκτησης παιδιού εμφανίστηκε όταν άρχισε να γίνεται ευρεία 
χρήση της φαρμακευτικής αντισύλληψης όπου τα ζευγάρια άρχισαν να προγραμματίζουν εάν και πότε 
επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην 
επιθυμία απόκτησης παιδιού, οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, το ενδι-
αφέρον των ερευνητών εστιάζεται κυρίως στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιμων ζευγαριών, 
καθώς η εμπειρία της υπογονιμότητας τα ωθεί να αναλογιστούν την επιθυμία τους αυτή.
Σκοπός: Η διερεύνηση του βιώματος της επιθυμίας απόκτησης παιδιού, μητέρων που χρησιμοποίησαν 
σύνθετες μεθόδους αναπαραγωγής (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα).
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Δέκα 
εννέα μητέρες αφηγήθηκαν την εμπειρία τους από τη σύνθετη μέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπε-
βλήθησαν (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα), μέσα από ημιδομημένες συνεντεύ-
ξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε σύμφωνα με την τεχνική των Diekelmann, Allen, and Tanner (1989).
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεων των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κα-
τηγορίες, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εμπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) 
επιθυμία όταν η ηλικία είναι οριακή, β) επιθυμία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυμία υπό 
όρους και προϋποθέσεις και δ) επιθυμία ως αντιστάθμιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.
Συμπεράσματα: Η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο 
ως μια διεργασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή 
η επιθυμία προοδευτικά διαμορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχό-
μενό της. Η κατάλληλη υποστήριξη των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελματίες 
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υγείας μπορεί να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά ζευγάρια 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και στη διευκόλυνση των αποφάσεων που καλούνται να 
πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς.
Λέξεις–Κλειδιά: Επιθυμία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπογονιμότητα, φαινομενολογία
Σύνολο Λέξεων: 293

3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟ-

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα υγείας με ποικίλες προσωπι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) 
περίπου το 8-10% των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Ως υπογονιμό-
τητα ορίζεται η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια ενός τουλάχιστον χρόνου ή 6 
μηνών για γυναίκες άνω των 35 ετών, χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης και με τακτικές φυσιολογι-
κές σεξουαλικές επαφές.
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της υπογονιμότητας 
μέσα από τη σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημο-
σιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
«Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου 
υπογονιμότητας.
Αποτελέσματα: Στη σημερινή εποχή η υπογονιμότητα δεν προέρχεται μόνο από προβλήματα υγείας, 
αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιλογών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα αποτελέσματα πρόσφα-
των ερευνών έδειξαν, ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήματα από τις σάλπιγγες, τις 
ωοθήκες, τη μήτρα και οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιμότητας, 
ενώ όσον αφορά στον ανδρικό παράγοντα, φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρματος και η 
κιρσοκήλη. Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονομικοί, όπως 
επίσης η προχωρημένη ηλικία τεκνοποίησης και το κάπνισμα.
Συμπεράσματα: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο απειλεί τις χώρες με 
έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελματίες υγείας ως 
προς τους παράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.
Λέξεις-κλειδιά: Ζευγάρι, παράγοντες κινδύνου, υπογονιμότητα
Σύνολο Λέξεων: 237



11[ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2019]

• Γεροντολογική Νοσηλευτική
• Δεοντολογία – Βιοηθική
• Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
• Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
• Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Επείγουσα Νοσηλευτική
• Καρδιολογική Νοσηλευτική
• Κοινοτική Νοσηλευτική
• Νευρολογική Νοσηλευτική
• Νεφρολογική Νοσηλευτική
• Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα
• Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
• Νοσηλευτική Αποκατάστασης
•  Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία 

της Νοσηλευτικής Έρευνας

• Νοσηλευτική Λοιμώξεων
• Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών
• Νοσηλευτική ΜΕΘ
•  Νοσηλευτική Μητρότητας – Γυναικολογική 

Νοσηλευτική
•  Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της 

εργασίας
• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
• Ογκολογική Νοσηλευτική
• Παθολογική Νοσηλευτική
•  Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική 

Νοσηλευτική
• Πληροφορική της Υγείας
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Χειρουργική Νοσηλευτική

Θεματολογία Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσε-
ων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο 
και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

Προφορικές Aνακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραι-
τήτως. Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.

Χρήσιμες πληροφορίες:
  Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
  Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της παρουσίασης στην Τεχνική 

Γραμματεία η οποία θα λειτουργεί σε κάθε αίθουσα.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E- poster)
Η παρουσίαση των Poster θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρ-
τησης τους στον χώρο. Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακα-
λείστε να τηρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας θα 
πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Poster σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
της οργανωτικής επιτροπής.

 Οδηγίες Παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών
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Χρήσιμες πληροφορίες:
  Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
  Σχετικό υπόδειγμα e- Poster θα σας αποσταλεί μέσω μειλ και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
  Παρακαλείσθε να τηρήσετε τους χρόνους που θα σας δοθούν για την αποστολή του e-poster σας στην γραμματεία 

του συνεδρίου.

Διαγωνισμός Συνεδρίου
H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 20ου  Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμο-
θέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση πέντε εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (e – poster)
4ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας Φοιτητών
5ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης Φοιτητών

Προϋποθέσεις

•  Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρο-
να δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.

•  Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού 
της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.gr/)

•  Τα μέλη της Επιτροπής Βράβευσης Εργασιών καθώς επίσης και τα μέλη των επιστημονικών επι-
τροπών, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή πλήρους κειμένου των Εργασιών 

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως 14 
Οκτωβρίου 2019.

Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@pasyno2019.gr. 

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θα βαθμολογη-
θούν με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη σειρά τους.

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
•  Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.
•  Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητα τους.
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•  Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων.
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
•  Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο. 

 Προετοιμασία Πλήρους Κειμένου Εργασίας 

 που Υποβάλλεται για Βράβευση
Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές πρακτικές και την εγχώρια νομοθεσία.

Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα 
ακόλουθα:

•  Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή ξένο 
περιοδικό.

•  Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγρα-
φείς.

•  Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του σχε-
διασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Όλοι οι 
συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ.

•  Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

•  Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του συγ-
γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες του επιστημονικού περιοδικού 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» τις οποίες 
οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://journal-ene.gr/?page_id=24 

 Απονομή των Βραβείων
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απονομή θα 
πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.

Παράλληλα με το βραβείο, οι πέντε καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό Περιοδικό της 
Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο με την 
υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με 
Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιο-
δικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Το Περιοδικό βρίσκεται στη διαδικασία της 
αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 Κλινικά Φροντιστήρια, Στρογγυλές Τράπεζες, Διαλέξεις
Υποδείγματα Υποβολής προτάσεων 

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τα ακόλουθα υποδείγματα. Να 
αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και τα πλήρη στοιχεία τόσο των συντονιστών όσο και των ομιλητών. Οι 
προτάσεις θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα 
ανακοινώνονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

Σημείωση: Οι προτάσεις των Φροντιστηρίων και των Σεμιναρίων θα υποβάλλονται έως 15/7/2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Τίτλος Διάλεξης:

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Διάρκεια: 

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τίτλος: 

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή/ών – Εκπαιδευτή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, 
τηλέφωνο):

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Διάρκεια: 

Πληθυσμός Στόχος:

Αριθμός Συμμετεχόντων: 

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τίτλος Στρογγυλής Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Τίτλοι Ομιλιών, Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Ομιλητών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τη-
λέφωνο):

Διάρκεια: 

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

Συμμετοχή στα Φροντιστήρια και στα Σεμινάρια
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. 

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής η οποία θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου σε μεταγενέστερο χρόνο. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων η δήλωση 
συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επί τόπου Γραμματεία των Κλινικών Φροντιστηρίων.

Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλε-
κτρονικά στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή μοριοδοτείται επιπλέον από την ΕΝΕ με 3 (τρείς) μονάδες 
συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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Τόπος
Καστοριά, ξενοδοχείο Limneon Hotel

Χρόνος
5 έως 8 Δεκεμβρίου 2019

Γενικές Πληροφορίες

Γλώσσα
Ελληνική

Μοριοδότηση
18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαί-
δευσης από την ΕΝΕ

Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων & Βιβλίων
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα Έκθεσης Φαρμακευτικών Προϊόντων και βι-
βλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσό-
τερες πληροφορίες στο 210 5244760 και μέσω e-mail: exhibition@pasyno2019.gr. 

Επικοινωνία με Γραμματεία Συνεδρίου
Τηλ. 210 5244760, e- mail ατομικών θεμάτων registration@pasyno2019.gr , e- mail χορηγικών θε-
μάτων exhibition@pasyno2019.gr , e– mail ερωτημάτων info@pasyno2019.gr 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 25 Οκτωβρίου 2019
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 14 Οκτωβρίου 2019
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 22 Νοεμβρίου 2019
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 18 Οκτωβρίου 2019
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 05 Δεκεμβρίου2019
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνησης

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Limneon Hotel 145,00 € -
Esperos Hotel 115,00 € 130,00 €

Diamond River Hotel 105,00 € 120,00 €

Nostos Hotel 95,00 € 110,00 €

Chloe Hotel 95,00 € 110,00 €

Hotel Tsamis 95,00 € 110,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

(κόστος/διανυκτέρευση)
ΔΙΚΛΙΝΟ 

(κόστος/διανυκτέρευση)

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για 
την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 
των συνέδρων.
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του 
ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση πο-
σοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επι-
στημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια δι-
εξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους 
την ονομαστική ειδική κονκάρδα με τον κωδικό 
barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου 
γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό 
υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνε-
δριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργα-
σίες του συνεδρίου.

Πληροφορίες Δικαιώματος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 70€ 140€

Μη Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 120€ 190€

Προπτυχιακοί Φοιτητές* 20€ 50€

Άνεργοι Νοσηλευτές*  20€ 50€

Έως
05.12.2019 & on site

Έως
18.10.2019

* Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η 
πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές, χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους 
προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι 
νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
- Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
-  Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Η ημερήσια τιμή των δωματίων συμπεριλαμβάνει 
πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και τον φόρο διαμονής.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
  Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
  Διαλλείματα καφέ
  Εναρκτήρια Τελετή

Σύστημα barcode

Κόστος Διαμονής
Η διαμονή δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαμονής έως και τις 
15 Νοεμβρίου 2019 θα παρακρατείται το 50% ως 
έξοδα διαχείρισης. Μετά την ημερομηνία αυτή, 
τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Ακυρωτική πολιτική διαμονής 
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Μετακίνηση
Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων 
στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργανώτριας 
εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετα-
κίνηση από και προς τη Καστοριά. Στους συμμε-
τέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο 
αεροπορικώς όσο και οδικώς μέσω λεωφορεί-
ων.

Αεροπορική Μετακίνηση:
Από την πόλη της ΑΘΗΝΑΣ θα διατίθεται πτήση 
Charter, αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτη-
θούν στη ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Μετακίνηση με Λεωφορείο:
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα συνεδρια-
κά λεωφορεία είναι (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟ-
ΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ). Η πρόθεση μετακίνησης με 
λεωφορείο δηλώνεται μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 
2019 στη Γραμματεία του Συνεδρίου, συμπλη-
ρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα η οποία θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 
- Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρο-
μή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος απαιτού-
μενος αριθμός επιβατών.
- Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτού-
μενος αριθμός επιβατών για κάποια διαδρομή, οι 
συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του 
συνεδρίου στο e-mail travel@pasyno2019.gr και 
στα τηλέφωνα: 210 5244760, 210 5773361, 210 
5740083.

Τρόποι Πληρωμής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής – της 
διαμονής μπορεί να γίνει είτε μέσω τραπεζικής 
κατάθεσης είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας (VISA, MASTERCARD) στην διοργανώτρια 
εταιρεία του Συνεδρίου ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Προσωπικές επιταγές δεν 
γίνονται δεκτές.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: 
PROOPSIS CONSULTING A.E. 
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2019

Τράπεζα Alpha Bank
Επωνυμία δικαιούχου: 
PROOPSIS CONSULTING S.A. 
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2019

Χρέωση πιστωτικής κάρτας 
• Visa 
• MasterCard

Το ατομικό δελτίο εγγραφής – διαμονής θα αναρ-
τηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου  
www.pasyno2019gr.




