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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
www.sydnox2020.gr

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, εμείς οι
περιεγχειρητικοί νοσηλευτές, επιμένουμε στο… «Ασφαλώς…και φέτος Συνέδριο!»
Άλλωστε η λέξη ασφάλεια είναι επίκαιρη όσο ποτέ σήμερα!
Εφέτος επιλέξαμε να βρεθούμε, για ακόμη μια φορά, στην Πελοπόννησο, στο Πόρτο
Χέλι ή Πορτοχέλι, σ` έναν όμορφο ιστορικό τόπο, χτισμένο σ` ένα φυσικό λιμάνι
δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πολιτείας των Αλιέων, για την πραγματοποίηση του
31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ., που θα
πραγματοποιηθεί στις 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2020 στο φιλόξενο AKS Conference Center.
Σκοπός του συνεδρίου μας είναι να σας ενεργοποιήσουμε στα νεότερα δεδομένα που
αφορούν το ευρύ φάσμα της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής μέσα από τεκμηριωμένη
γνώση βασισμένη σε ενδείξεις, που η σημερινή κατάσταση, που βιώνομαι το επιβάλει,
ίσως περισσότερο!
Επίμαχα αλλά και επίκαιρα θέματα στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική είναι κυρίως η
ασφάλεια του ασθενούς, η ποιοτική παροχή σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, η πρόληψη
των λοιμώξεων, καθώς και η προαγωγή της ψυχικής ευεξίας όλης της περιεγχειρητικής
ομάδας κι όλα αυτά με επίκεντρο τον «Ύπουλο Ιό».
Η επιτυχία του Συνεδρίου μας, επιτυγχάνεται και ολοκληρώνεται μόνο με τη δική
σας ενεργή συμμετοχή. Σας αναμένουμε σε ένα ακόμη επιτυχημένο και ουσιαστικό
επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο έχει καθιερωθεί όχι μόνο στη δική μας συνείδηση,
αλλά και χαίρει καταξίωσης από τον ευρύτερο χώρο των επιστημών υγείας.
Το γνωμικό του Ιπποκράτη αναφερόμενο στους μαθητές του, είναι πιο επίκαιρο από
ποτέ σήμερα : «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν».

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος
του Συνεδρίου

Ι. Κουτελέκος

Η Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής

Ε. Κανέλλου

Δ. Πουλής

Δ.Σ. ΣΥΔΝΟΧ 2019 - 2022
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραµµατέας:
Ταµίας:

Κουτελέκος Ιωάννης
Κουτίνου Ελένη
Πουλής Δημήτρης
Καρακώστας Κωνσταντίνος

Κοσµήτωρ:

Κανέλλου Ευφροσύνη

Μέλη:

Σίσκου Τασούλα,
Στεφανίδης Ιορδάνης

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κανδηλιώτου Αργυρώ Τσαλόγλου Σοφία
Καραγιάννη Ευσεβία Τσίκλη Χριστίνα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κουτελέκος Ιωάννης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανέλλου Ευφροσύνη • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρακώστας Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ:
Αργυράκου Αθηνά
Γερασίμου Αικατερίνη
Γιαγτζίδου Αγγελική
Γκόνη Βασιλική
Ζυγούρη Δήμητρα
Ιντζόγλου Ευθυμία

Καπαρελιώτη Χρύσα
Καφανέλη Ελένη
Κολοβού Βασιλική
Κρητικόπουλος Κυριάκος
Κωνσταντινίδου Άννα
Μελιδονιώτης Ευάγγελος

Νταβώνη Γιαννούλα
Σίσκου Τασούλα
Τιλκερίδου Κυριακή
Τσιροπούλου Αικατερίνη
Τσιώτας Χαράλαμπος
Χωλίδου Ελένη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλής Δημήτρης • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτίνου Ελένη
ΜΕΛΗ:
Άιτα Χριστίνα
Αλεξοπούλου Δήμητρα
Γιαβασόπουλος Ευάγγελος
Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης
Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος

Καραθανάση Κωνσταντινιά
Μήτση Αφροδίτη
Μοδινού Όλγα
Μουλαΐδης Αναστάσιος
Μπανούση Αγγελική
Πατελάρου Αθηνά

Στεφανίδης Ιορδάνης
Τάνη Σοφία
Τζουνάκου Γεωργία
Τούτση Αλεξάνδρα
Χαρανά Αικατερίνη

«Ασφαλώς...
Συνέδριο!»
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 πληροφορίες αναφορικά με τη σύνταξη και την υποβολή των επιστημονικών εργασιών θα
αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.sydnox2020.gr
Οι επιστημονικές εργασίες θα συμπληρωθούν σε ειδική πλατφόρμα υποβολής. Έγκαιρες εργασίες
στο Επιστημονικό πρόγραμμα θεωρούνται αυτές όπου στους συγγραφείς ένα άτομο τουλάχιστον
έχει εκπληρώσει την οικονομική του συνδρομή στο σύλλογο για το τρέχον έτος 2020.
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: 31/7/2020.
Για τις ανασκοπικές εργασίες ο αριθμός των συγγραφέων είναι 3 άτομα, ενώ για τις ερευνητικές
εργασίες μέχρι 7 συγγραφείς. Υποχρεωτικά πάντα στις εργασίες θα πρέπει να είναι ένας από τους
συγγραφείς ενεργό και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου
AKS Porto Heli Conference Center,
Πόρτο Χέλι Αργολίδας
http://www.aksconference.com
Αίθουσες Συνεδριάσεων
• Κεντρική Αίθουσα:
Grand Ballroom ΙΙ & ΙΙΙ
• Παράλληλη Αίθουσα: Nimelli

Χώρος e-Posters
Conference Hall Lobby – Exhibition Hall
Εκθεσιακός χώρος
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα
λειτουργήσει εµπορική έκθεση
στο χώρο του Conference Hall
Lobby – Exhibition Hall

Website & Social Media Συνεδρίου
Όλες οι πληροφορίες αναφορικά µε το Επιστηµονικό Πρόγραµµα αλλά και µε την Έκθεση των Χορηγών
www.sydnox2020.gr. Για την
Εταιρειών, θα αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
άµεση αλλά και διαδραστική ενηµέρωση των Συνέδρων, σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες και
στα accounts που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για το συνέδριο στο Facebook και το Twitter.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΜΟΝH - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τύπος Εγγραφής

έως 31/07/2020

από 01/08/2020

on-site εγγραφές

Μέλη ΣΥΔΝΟΧ*

80€

90€

90€

Μη μέλη ΣΥΔΝΟΧ

100€

120€

140€

Φοιτητές

20€

20€

20€

* Τα μέλη του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα για το έτος 2020

Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση του Επιστηµονικού
Προγράµµατος, Πρόσβαση στην έκθεση, Υλικό Συνεδρίου, Πιστοποιητικό Συµµετοχής µε
µοριοδότηση, Συµµετοχή στα διαλείµµατα καφέ.
Τα έξοδα εγγραφής των Φοιτητών περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση του Επιστηµονικού
Προγράµµατος, Πρόσβαση στην έκθεση, Πιστοποιητικό Συµµετοχής µε µοριοδότηση, Συµµετοχή
στα διαλείµµατα καφέ.

ΔIAMONH
Για τη διαµονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωµάτια στο Συνεδριακό
ξενοδοχείο AKS Porto Heli µε τα ακόλουθα πακέτα συµµετοχής:
Τύπος Πακέτου
Μονόκλινο δωµάτιο
Θέση σε δίκλινο δωµάτιο

Τιµή
430€
325€

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (3 €/διανυκτέρευση).
Το κόστος αυτό επιβαρύνει το συμμετέχοντα.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται :
* 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό, (03-06/09/2020),
* συμμετοχή σε ελαφρύ γεύμα στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου και
*σ
 υμμετοχή σε όρθιο cocktail μετά το τέλος της Τελετής Έναρξης.
Λόγω περιοριστικών μέτρων και προς αποφυγή συγχρωτισμού,
δεν θα πραγματοποιηθεί καθιστό δείπνο - Τελετής Έναρξης.
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ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΣΥΝΈΔΡΩΝ
Για όσους Σύνεδρους το επιθυμούν, έχει εξασφαλισθεί μεταφορά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με
πούλμαν 50 θέσεων προς το Πόρτο Χέλι στις 03/09/2020 και από το Πόρτο Χέλι στις 06/09/2020.
Οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός ατόμων (30 άτομα) ανά πόλη.
Κόστος μεταφοράς Αθήνα - Πόρτο Χέλι - Αθήνα: 35€ κατ’ άτομο
Κόστος μεταφοράς Θεσ/νίκη - Πόρτο Χέλι - Θεσ/νίκη: 90€ κατ’ άτομο
Η μάσκα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθ’ολη την διάρκεια του ταξιδιού καθώς και η χρήση αντισηπτικού
(θα είναι διαθέσιμο στο πούλμαν).

ΠΆΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΉΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
•	Για την επιβεβαίωση της εγγραφής και της διαµονής
απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
•	Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης µέχρι τις
30 Ιουλίου 2020, παρακρατείται το 50% του
καταβληθέντος ποσού. Μετά την ηµεροµηνία
αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρηµάτων.
TΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
•	Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό:
ALPHA BANK – ΙΒΑΝ
GR55 0140 1030 1240 0232 001374
Όνοµα Δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM
•	Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΎΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟΥ (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Λ. Μεσογείων 83, Αµπελόκηποι 11526, Αθήνα,
Τηλ-fax: 210 7486514 • www.sydnox.gr
Iστοσελίδα περιοδικού: www.spnj.gr e-mail: info@sydnox.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES
PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 366892 - 895 • Fax: 210 3643511
Ε-mail Συνεδρίου - Γενικές Πληροφορίες: info@sydnox2020.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-COVID 19
Βάσει των νέων κανονισμών λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, τηρούνται αυστηρά όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου!
* Set up αιθουσών (1-1,5 μ. η επιτρεπόμενη απόσταση καρεκλών)
* Κοινόχρηστοι χώροι / Lobby (4 άτομα / 10τμ)
Η απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο συνεδριακό κέντρο.
Διαθέσιμα dispensers με αντισηπτικό θα υπάρχουν στους χώρους του συνεδριακού. Συνιστάται η χρήση
μασκών και γαντιών στους εσωτερικούς χώρους του συνεδριακού κέντρου από όλους τους συμμετέχοντες.

