


Δεν υπάρχουν απλές 
λύσεις για τη 
φροντίδα 
των ελκών

Biatain® – άριστη διαχείριση εξιδρώματος για 
ταχύτερη επούλωση

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.
Απ. Αντιπρόσωπος Coloplast A/S 

Κεντρικό: Αθήνα
Γκιώνας 1Α

Τ.Κ.: 14451 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2020232

Biatain® – η απλή επιλογή

Αφρώδες επίθεμα
Προσφέρει άριστη 

διαχείριση του 
εξιδρώματος.

Αφρώδες επίθεμα 
με Άργυρο

Άριστη διαχείριση 
του εξιδρώματος 

και ισχυρή 
αντιβακτηριδιακή 

δράση.

Αφρώδες επίθεμα 
με Ιμπουπροφαΐνη
Άριστη διαχείριση 
του εξιδρώματος 

και και μείωση του 
αλγαισθητικού 

πόνου.

Υδροτριχοειδικό 
επίθεμα

Άριστη διαχείριση 
του εξιδρώματος 

για έλκη με 
οποιοδήποτε 

βαθμό εξίδρωσης 
σε οποιαδήποτε 

φάση επούλωσης.

Αλγηνικό επίθεμα 
και κορδόνι

Άριστη διαχείριση 
του εξιδρώματος 
σε έλκη ρυπαρά 

και έλκη με 
κοιλότητα.

Αλγηνικό κορδόνι 
με Άργυρο

Άριστη διαχείριση 
του εξιδρώματος 
σε έλκη ρυπαρά 

με κοιλότητα 
που χρήζουν 

αντιβακτηριδιακής 
δράσης.

Τα λογότυπα Coloplast και Biatain είναι σήματα κατατεθέντα της Coloplast A/S. © 2013-01.  
Τα δικαιώματα διατηρεί η Αν. Μαυρογένης Α.Ε. 

www.coloplast.gr
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ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Δάγλας Αριστείδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Ορφανός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Δόντσιος Γεώργιος  
Αναπλ. Γραμματέας: Μπελαλή Κωνσταντία
Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος
Οργαν. Γραμματέας: Αβραμίδης Γεώργιος
Μέλη: Πιστόλας Δημήτριος

Αρβανίτης Γεώργιος 
Γιάκης Νικόλαος
Δημητρέλλης Δημήτριος
Κωτσής Απόστολος 
Ποντισίδης Γεώργιος
Ριζόπουλος Ρίζος 
Σπυράτος Φώτιος

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 

Με τη Στήριξη της  
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Απαλός αγέρας Ιόνιος στο κάθισμα της μάνας

πριν γεννηθεί το σήμερα εβύζαξε ο κόρφος Σου

να σκάψει τη λιθιά γονατισμένη στο ντύσιμο του Φάρου

Μέσα στα πλοία του αντίλαλου πολύχρωμες σημαίες.

Βωμός απ' το Λευκάτα η στεριά νίβει τα μνημεία,

Ο θρόνος της Σαπφούς στην άβυσσο του γαλάζιου.

Κ. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ 

Κυρίες και Κύριοι,

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι, το «6ο Πανελλήνιο και 5ο Πανευρωπαϊκό

Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στη

Λευκάδα από τις 23 έως και τις 26 Μαΐου στο «IONIAN BLUE HOTEL», θα

αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική συνά-

ντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας. 

Στόχος του Συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα

των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις.

Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριό μας, ώστε να

αναδειχθεί το εξαιρετικά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό

και κοινωνικό έργο το οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το

οφείλουμε, σ’ όλους εκείνους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια και όραμα

για να μπορεί η Ένωσή μας να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.

Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση,

κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το νοσηλευτικό

επάγγελμα.

Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και

παρότρυνση για τους συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους

εργασίες για τη διεξαγωγή ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Φιλοδοξούμε λοιπόν, ότι και το  6ο Συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα

συμβάλλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και

λύσεων των θεμάτων που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα

στο σύνολό της.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Παρόντες θα είναι και οι φοιτητές της νοσηλευτικής όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται

μόνο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία

δημιουργίας της νέας γνώσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν

διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθήματα και

παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής

Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αρχή που καθιερώθηκε, θα υπάρχει επίσης και βράβευση των καλύτερων

εργασιών.  

Θερμά συγχαρητήρια στους εισηγητές που μοιράζονται με ευαισθησία και καλή θέληση

τη γνώση τους μαζί μας. Πολλές ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής, τιμητικής,

διεθνούς και τοπικής επιτροπής του συνεδρίου. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρωτοφανές

ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου

μας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού,

ενωμένοι και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης

νοσηλευτικής ενημέρωσης μέσα από  ένα επιστημονικό και κοινωνικό δρώμενο που θα

υπογραμμίσει για άλλη μια  φορά ότι οι νοσηλευτές, σε πείσμα των καιρών, μπορούν

και θέλουν το καλύτερο.

Το νησί των ποιητών, η όμορφη Λευκάδα, παράλληλα με τις εργασίες του επιστημονικού

προγράμματος θα δώσει δυνατότητες σε όλους τους συμμετέχοντες για παράπλευρες

πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και πολλαπλές επιλογές αναψυχής.

Με την πεποίθηση της δυναμικής συμμετοχής σας, σας στέλνουμε τους εγκάρδιους
χαιρετισμούς μας και σας περιμένουμε στη Λευκάδα για την κορυφαία εκδήλωση της
Ένωσής μας.
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Ο Πρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής

Αριστείδης Δάγλας 

Ο Πρόεδρος 

της Επιστημονικής Επιτροπής 

Δημήτρης  Σκουτέλης



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Πρόεδρος: Δάγλας Αριστείδης 

Αντιπρόεδρος: Κούρτης Γεώργιος 

Αντιπρόεδρος: Πιστόλας Δημήτριος 

Μέλη:

Αβραμίδης Γεώργιος
Αλεξοπούλου Σταματία
Αραποστάθη Κανέλα
Αρβανίτης Γεώργιος
Γαλάτου Χρυσοδήμητρα
Γεωργίου Ευάγγελος
Γιάγκου Ευτυχία
Γιαννοπούλου Ευδοξία
Δόντσιος Γεώργιος
Ζιάμπρα Ευαγγελία
Θωμάτος Δημήτριος
Κακλαμάνου Ευδοκία
Καμπουγέρη Ευσταθία
Καραλιόλιου Καλλιόπη
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κωνσταντινίδου Άννα
Κωτσής Απόστολος
Λυμπεροπούλου Γεωργία
Μαντζανάς Μιχάλης
Μπακέλας Ιωάννης
Μπαλιόζογλου Γεώργιος

Μπάρκας Συμεών
Μπεκρή Ελένη
Μπερκ Αριστέα
Μπραχαντίνη Καλλιόπη
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος
Ορφανός Νικόλαος
Παλητζήκας Δημήτριος
Παπαδημητρίου Χρήστος
Παπανδρέου Νικόλαος
Παπαπασχάλη Ευαγγελία
Παρά Πολυξένη
Ποντισίδης Γεώργιος
Ρίζος Νικόλαος
Σελαμανίδου Μαγδαληνή
Στούκα Χρυσούλα
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Τόγιας Αθανάσιος
Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
Υφαντής Άρης
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Πρόεδρος: Ξηρομερίτη Αντωνία
Ακριβοπούλου Αγγελική
Αλαντάση Εσσάμ
Αλεξίου Όλγα
Αντωνιάδης Αλέξανδρος
Αραβανή Αικατερίνη
Βασιλείου Αντώνιος
Γιάγκου Ευτυχία
Γιάννου Σωτηρία
Γκόλα Παναγιώτα
Δρούβη Αντιγόνη
Έξαρχος Κωνσταντίνος
Ζαβιτσάνος Δημήτριος
Ζιώγα Χριστίνα
Ζωγανάς Κωνσταντίνος
Καββαδία Σπυριδούλα
Καλαμαράκη Δέσποινα
Καλού Κυριακή
Κεκκέ Ελένη
Κόκλα Αγγελική
Κουκούδης Αναστάσιος
Κούρτης Γεώργιος
Κώνστα Σοφία

Λαμπρούσης Άγγελος
Λάππας Σεραφείμ
Λούβρου Σοφία
Μεσσήνη Κερασούλα
Μιχάλης Αθανάσιος
Μπακέλας Ιωάννης
Μπακέλλα Παρασκευή
Μπουρνάζος Παναγιώτης
Μπραχαντίνη Καλλιόπη
Νικολοπούλου Βασιλική
Πανταζή Αγαθή
Πάτρα Μαρία
Πολίτη Μαρία
Σαρακήνος Θωμάς
Σιάτη Γεωργία
Στραγαληνού Μαρία
Τζουμερκιώτης Σταύρος
Τούσης Ευθύμιος
Τσιάντας Δημήτριος
Τσινιάς Χρήστος
Τσορώνη Αριστέα
Φίλιππα Ελένη
Φλούδα Βασιλική

Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος:Σαρίδη Μαρία
Μέλη:
Αβραμίδης Γεώργιος
Αθανασάκης Κωνσταντίνος
Αθανασοπούλου Μαρία
Αλμπάνη Ελένη
Αποστολάκης Ιωάννης
Βενέτη Αικατερίνη
Γέραλη Μαρία
Γεωργιάδου Αναστασία
Γιάκης Νικόλαος
Ίντας Γεώργιος
Καλοκαιρινού Αθήνα
Καραγκούνη Αγαθή
Καυκιά Θεοδώρα
Κούκια Ευμορφία

Κουλούρη Αγορίτσα
Κουράκος Μιχαήλ
Κωνσταντικάκη Βαΐα
Μπαλωτή Βάια
Μπαρουξής Δημήτριος
Μπελαλή Κωνσταντία
Μπελλάλη Θάλεια
Μπίζας Λάμπρος
Ντάσκα Ελευθερία
Νταφογιάννη Χρυσούλα
Παλητζήκα Δήμητρα
Σαράφης Παύλος
Σταθαρού Αγγελική
Τάνη Σοφία
Χριστοδούλου Ελένη
Χρυσοβιτσάνου Χρύσα



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακριβοπούλου Αγγελική, Διευθύντρια Ν. Υ., Γ.Ν. Μεσσολογίου
Αποστολοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Ζαγανά Βάια, Διευθύντρια Ν. Υ. «Σωτηρία»
Καραθάνα Γιαννούλα, Διευθύντρια Ν. Υ. Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου
Κόντου Πετρούλα, Διευθύντρια Ν. Υ. Γ.Ν. Φιλιατών
Κωνσταντινίδου Άννα, Διευθύντρια Ν. Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας
Κωτσοπούλου-Αρτινού Μαρία, Διευθύντρια Ν. Υ. ΙΑΣΩ GENERAL
Μουρατίδου Κυριακή, Διευθύντρια Ν. Υ., Γ.Ν. Σερρών
Μπαγιάτη Μαρία, Διευθύντρια Ν.Υ «Γ. Γεννηματάς»
Νιφλή Ελένη, τ. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας
Ντιούδη Παγώνα, Διευθύντρια Ν. Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών
Ξηρομερίτη Αντωνία, Διευθύντρια Ν. Υ. Γ.Ν. Λευκάδας
Πανταζή Κυριακούλα, Διευθύντρια Ν. Υ., Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
Πασχάλη Ανεζίνα, Διευθύντρια Ν. Υ. «Ευγενίδειο»
Πετρουλά Σοφία, Διευθύντρια Ν. Υ. Γ.Ν. Άργους
Πουλοπούλου Μαρία, Διευθύντρια Ν. Υ. Π.Ν. Ρίου Πατρών
Ρόκα Ελένη, Διευθύντρια Ν. Υ. «Θριάσιου»
Σανταμούρη Ελένη, Διευθύντρια Ν. Υ., Π.Ν. Ιωαννίνων
Σεϊδοπούλου Δήμητρα, Προϊσταμένη Μ.Ε. «Άγιος Ανδρέας» Πατρών
Τελειώνη Μαρία, τ. Διευθύντρια Ν. Υ. ΙΚΑ Μελισσίων
Τσατοπούλου Μάρθα, Διευθύντρια Ν. Υ. ΨΝΑ «Δαφνί»
Τσεπραηλίδου Όλγα, Διευθύντρια Ν. Υ. Γ.Ν. Κοζάνης
Τσούγια Παναγιώτα, τ. Διευθύντρια Ν. Υ. Ν.Π. «Αγλαΐα Κυριακού»
Φιλιππάτου Βασιλική, Διευθύντρια Ν. Υ. Γ.Ν. Πατησίων
Φραγκοπούλου Ελένη, Διευθύντρια Ν. Υ., Γ.Ν. Ρόδου

Οργάνωση – Γραμματεία 

FREI S.A. Travel – Congress
Παπαρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα   
Τηλ.: 210 3215600, 211 6005600, Fax: 210 3219296
E-mail: info@frei.gr  http://www.frei.gr

Πρόεδρος: Γιακουμάκη Ειρήνη
Αντιπρόεδρος:Ρεκλείτη Μαρία
Μέλη:
Δρακοπούλου Μαριάννα
Ευαγγελίδου Ευτυχία
Κουτρούμπας Θεόδωρος
Μαγγούλια Πολυξένη
Μπίζας Λάμπρος
Ρόκα Βασιλική
Broadway Myra

Gennaro Rocco
Papastavrou Evridiki
Sasic Dragan 
Sasso Loredana
Silvestro Annalisa 
Simunec Dragica
Timofte Mircea 

S.A. 
Travel-Congress
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 22/02/2013

Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας 

δεν θα γίνονται δεκτές.

• Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας
του Συνεδρίου ως εξής:
1. Ηλεκτρονικά: Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση enne2013-abstracts@frei.gr μαζί με τα ακόλουθα επισυναπτόμενα
έγγραφα:
i. Το έντυπο στοιχείων επικοινωνίας συμπληρωμένο (βρείτε το έγγραφο στις ιστοσελίδες
του Συνεδρίου www.enne2013.gr και της ΕΝΕ www.enne.gr)
ii. Την περίληψη εργασίας σε αρχείο word που θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, 
τα κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης    
2. Μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί 
on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2013.gr στην οποία θα 
αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή υποβολή της περίληψης.

• Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
• Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει

να είναι σύνεδρος (να έχει τακτοποιήσει οικονομικά το δικαίωμα συμμετοχής του
στο Συνέδριο).

• Στην ανασκόπηση δε μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην
ερευνητική εργασία πάνω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου
θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία
συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 
210 3215600 

• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 15/03/2013.

• Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως
και μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (22/02/2013). Μετά την 
ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

• H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 3215600, 211 6005600 και στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: enne2013@frei.gr.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD Περιλήψεων
όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

￭ Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή
• Σκοπός
• Μεθοδολογία
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

￭ Η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή
• Σκοπός
• Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
• Συμπεράσματα

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

￭ Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.

￭ Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια
2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός 
αρχείου word).

￭ 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 να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή
(bold) και κεντρική στοίχιση.

￭ Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων.

￭ Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία
και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. 
Αντώνης Παπαδόπουλος).

￭ Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος
θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του 
εκάστοτε συγγραφέα π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, 
Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλευτής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

￭ Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να παρουσιάσει την εργασία να είναι υπο
γραμμισμένο (Underlined) π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2,
Νικόλαος Αναγνώστου1

￭ To κείμενο μπορεί 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.

￭ 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 πρω-
τίστως η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

￭ Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσία-
σης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική
Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

• ΝΟΜΙΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Μαρία Σαρίδη1, Μαρία Ρεκλείτη2, Αναστασία Αλωνιστιώτη3

1. Νοσηλεύτρια, PhD, Διευθύντρια ΝΥ, Γ.Ν. Κορίνθου
2. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD©, Γ. Ν. Κορίνθου

3. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Καρδιολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Κορίνθου

Εισαγωγή: Από το 1950 στην ΕΕ τα σχολεία και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα έχει
ενεργοποιήσει προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας. Η ανάπτυξη γενικότερα αυτών
των προγραμμάτων φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί  στην ευρύτερη δράση προαγωγής υγείας
που έχει λάβει η ΕΕ, ειδικά μετά το 1990.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας
για τον σχεδιασμό και τη συμβολή των σχολικών προγραμμάτων αγωγής υγείας που ενερ-
γοποιούνται από την ΕΕ.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Διενεργήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διε-
θνείς βάσεις δεδομένων (pubmed, scopus, scirus), μελετήθηκε η πρόσφατη σχετική βιβλιο-
γραφία με λέξεις κλειδιά όπως, “school health promotion, “school policy”, “school
education programmes”.
Το 1995 ο ΠΟΥ σε συνεργασία με την ΕΕ, συνέταξε κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες απο-
τελούν τον πυρήνα σχεδιασμού σχολικών προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας.
Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές καλύπτουν τους τομείς των πολιτικών υγείας για τα σχο-
λεία, για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, για τις σχέσεις μεταξύ σχολείου
και κοινότητας, την ανάπτυξη των προσωπικών υγιεινών συνηθειών και διεύρυνση υπη-
ρεσιών υγείας στα σχολεία. Η πιλοτική μελέτη έλαβε χώρα το 2006 σε σχολεία της ΕΕ και
έγιναν συγκρίσεις με αντίστοιχα σχολεία της Αυστραλίας. Η συμμετοχική προσέγγιση των
θεμάτων ήταν εκείνη που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα 43 χώρες συμμετέχουν
στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σχολικής υγείας και εφαρμόζουν συγκεκριμένα προτυποποιημένα
προγράμματα. Η αρχική προσέγγιση στο σχεδιασμό και εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων
ήταν ιατροκεντρική αλλά  τα τελευταία χρόνια προσεγγίζουν ολιστικά σημαντικά θέματα της
κοινωνίας όπως τα ναρκωτικά, τον αλκοολισμό, το AIDS, την παχυσαρκία, την σεξουαλική
υγεία και άλλα.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία έχει τεκμηριωμένα
θετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ψυχική υγεία και η μείωση των συγκρού-
σεων σε αντίθεση με αρκετά προγράμματα που σχετίζονται με την πρόληψη ουσιών. Παρ’
όλα αυτά, τα σχολικά προγράμματα είναι εκείνα που συμβάλλουν στην αλλαγή των συμπε-
ριφορών αλλά κυρίως στην υιοθέτηση υγιούς τρόπου διαβίωσης και άρα καθίστανται απα-
ραίτητα στις σύγχρονες κοινωνίες.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

διατίθενται επίσης και στις ιστοσελίδες του Συνεδρίου www.enne2013.gr  
και της ΕΝΕ www.enne.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στοιχεία Συγγραφέα - Υπεύθυνου για την Αλληλογραφία

Σημειώστε αν ο ιδιοκτήτης του e-mail από το οποίο θα σταλεί η εργασία, είναι ο ίδιος
με τον υπεύθυνο της εργασίας 
ΝΑΙ � ΟΧΙ �

Επώνυμο: _______________________________  Όνομα:_______________________
Διεύθυνση Επικοινωνίας:_________________________________________________
Πόλη:_______________________________________________Τ .Κ.:_____________
Τηλέφωνο: ___________________________ Φαξ:_____________________________
Κινητό Τηλέφωνο:______________________ E-mail:__________________________

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς η επικοινωνία και η ενημέρωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά είναι
απαραίτητη η αναγραφή του e-mail

• Παρακαλούμε να αναφέρετε την επαγγελματική σας ιδιότητα και τον ακαδημαϊκό 
σας τίτλο, όπως θα αναφερθεί στο CD Περιλήψεων
Π.χ.: Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»
___________________________________________________________________

• Παρακαλούμε να αναφέρετε τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία
σας, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω σε σχετικό πίνακα 
Π.χ. Κοινοτική Νοσηλευτική, Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική κ.ο.κ.
___________________________________________________________________

• Παρακαλούμε να δηλώσετε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:
Ελεύθερη Ανακοίνωση � Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster) �

• Έχει δημοσιευθεί  / ανακοινωθεί σε άλλο Συνέδριο:  Ναι Όχι �
Εαν ΝΑΙ, σε ποιο;
___________________________________________________________________

• Θα υποβληθεί η εργασία προς βράβευση;  Ναι Όχι �

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
διατίθεται επίσης και στις ιστοσελίδες του Συνεδρίου www.enne2013.gr 

και της ΕΝΕ www.enne.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης

των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου

χρόνου και χώρου.

Προφορικές ανακοινώσεις:

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να

τηρήσετε απαραιτήτως.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Poster)

Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ονο-

μαστικός/αριθμητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων απο-

τελεί ευθύνη των συγγραφέων και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από την

Γραμματεία του Συνεδρίου. Οι διαστάσεις κάθε αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να

είναι: 1,20εκ. ύψος Χ 0,80εκ. πλάτος.

Οι υποβάλλοντες εργασίες θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο,

τον χώρο και τον χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 6ου Πανελλήνιου
και 5ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και Επαγγελματικού
Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησε τη διεξαγωγή διαγωνισμού
για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών του Συνεδρίου.

Προϋποθέσεις
1. Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς έχουν συλλέξει
ερευνητικό υλικό ή δεδομένα της τελευταίας πενταετίας και οι
εργασίες τους έχουν υψηλή συνάφεια με τα αντικείμενα του Συνεδρίου
2. Η δομή των εργασιών ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς
του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης 
3. Tο κείμενο να αποσταλεί μέχρι και την 01 Μαρτίου 2013 

Υποβολή των εργασιών
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enne2013-abstracts@frei.gr 

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών 
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή βράβευσης εργασιών.
Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν 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 καταλληλότητά τους.
• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας.
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
• Η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο.

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 έπαθλο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα
δημοσιευτούν προαιρετικά στο Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής
Επιστήμης που είναι το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος.

1ο Βραβείο
Πρωτότυπης
Ερευνητικής 
Εργασίας

2ο Βραβείο
Πρωτότυπης 
Βιβλιογραφικής
Ανασκόπησης

3ο Βραβείο
Πρωτότυπης 
Αναρτημένης
Ανακοίνωσης

4ο Βραβείο
Πρωτότυπης 
Εργασίας 
Φοιτητών
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Γενικές οδηγίες

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 άλλο
περιοδικό.

￭ Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους 
τους συγγραφείς.

￭ 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, την ταχυδρομική και την ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και το 
τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Οργάνωση του χειρόγραφου

Οργανώστε το χειρόγραφο στην ακόλουθη σειρά: τίτλος της εργασίας, σελίδα τίτλου, ευχα-
ριστίες, περίληψη και λέξεις κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες, αριθμοί,
παράρτημα (γραμματοσειρά: TIMES NEW ROMAN μέγεθος 12, 1.5 διάστημα γραμμών). 
Παρακαλούμε αριθμήστε τις σελίδες του χειρογράφου σας.

Τίτλος: Ο τίτλος μιας εργασίας πρέπει να περιγράφει το θέμα της και όπου είναι σχετικό
τον πληθυσμό, το κλινικό πρόβλημα και την μέθοδο της έρευνάς του.

Σελίδα τίτλου: Η σελίδα τίτλου περιλαμβάνει:

￭ Το πλήρες όνομα, τον πλήρη τίτλο της εργασίας (μέχρι 90 χαρακτήρες), τα ακαδημαϊκά 
και επαγγελματικά προσόντα και το ίδρυμα για κάθε συγγραφέα.

￭ Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον κάθε συγγραφέα.

￭ Την ημερομηνία υποβολής της εργασίας.

Ευχαριστίες: Γράφονται ευχαριστίες στους βασικούς συνεισφέροντες.

Περίληψη: Οι περιλήψεις πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις, και δεν πρέπει να περιλάβουν 
βιβλιογραφικές αναφορές ή τις συντμήσεις.
Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών πρέπει να υιοθετήσουν τους ακόλουθους τίτλους,
όπου είναι δυνατόν: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικό και μέθοδος, (γ) Αποτελέσματα, (δ) Συζήτηση,
(ε) Περιορισμοί μελέτης και (στ) Συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να αφορούν τους στόχους
και τις υποθέσεις μελέτης και προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην κλινική
πράξη.
Οι περιλήψεις για τις ανασκοπήσεις πρέπει να παρέχουν μια περίληψη υπό τους ακό-
λουθους τίτλους, όπου είναι δυνατόν: Εισαγωγή, σκοπός, επί μέρους στόχοι, ανασκό-
πηση βιβλιογραφίας: πηγές δεδομένων, μέθοδοι ανασκόπησης, αποτελέσματα,
συμπεράσματα.
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Λέξεις-κλειδιά: Ο αριθμός αυτών να είναι μέχρι έξι λέξεις-κλειδιά κατά αλφαβητική σειρά,
οι οποίες προσδιορίζουν ακριβώς το θέμα της εργασίας, σκοπό και μέθοδο. Χρησιμοποιήστε
τον ιατρικό θησαυρό τίτλων (MeSH®) και (CINAHL) όπου είναι δυνατόν.

Κείμενο: Στην εισαγωγή του κειμένου απαιτείται για όλες τις εργασίες να έχουν μια ανα-
φορά σε αυτό που είναι ήδη γνωστό για το θέμα και τι είναι αυτό που η εργασία προσθέτει
στην νοσηλευτική επιστήμη. Αναλόγως της κατηγορίας της εργασίας ακολουθείται η ακό-
λουθη μορφή:

Οι ανασκοπήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, (γ) Υλικό
και μέθοδο, (δ) Αποτελέσματα, (ε) Συζήτηση, (στ) Συμπεράσματα και να ακολουθούν την
ανάπτυξη της περίληψης αλλά σε μεγαλύτερη έκταση. 

Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη δομή: (α) Εισαγωγή, (β)
Υλικό και μέθοδος, (πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική περίοδος συγκέντρωσης
των δεδομένων, η πηγή των δεδομένων, το μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγματος,
λεπτομέρειες για το πώς επιλέχθηκαν, κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού, αριθμοί αυτών
που εισάγονται και που αφήνουν τη μελέτη, τα σχετικά κλινικά και δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά, η μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, το εργαλείο για τη συλλογή των δεδο-
μένων, η άδεια χρήσης αυτού, η διαδικασία στάθμισης αυτού, το ποσοστό ανταπόκρισης,
το είδος της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε), (γ) Αποτελέσματα που πρέπει
να συνοδεύουν ακριβείς τιμές στατιστικής σημαντικότητας (δ) Συζήτηση, (ε) Περιορισμοί
μελέτης και (στ) Συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να αφορούν τους στόχους και τις υποθέσεις
μελέτης. και προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη. 

Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις διακρίνονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Περιγραφή
περίπτωσης, (γ) Σχόλιο. 

Πίνακες/αριθμοί: Οι πίνακες και οι αριθμοί είναι τυπωμένοι μόνο όταν εκφράζουν κάτι
περισσότερο από αυτό που μπορεί να γίνει από τις λέξεις. Οι πίνακες πρέπει να αριθμηθούν
με συνέπεια και να τους δοθεί ένας κατάλληλος τίτλος και κάθε πίνακας να δακτυλογραφείται
σε ξεχωριστή σελίδα. 

Μονάδες μέτρησης: Μετρήσεις μήκους, ύψους, βάρους και όγκου πρέπει να αναφέρονται
σε μετρικές μονάδες σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβολα.

Συντμήσεις: Αποφύγετε τις συντμήσεις οπουδήποτε είναι δυνατόν. Οποιεσδήποτε συντμή-
σεις που οι συγγραφείς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, πρέπει να καταγραφούν πλήρως
και να ακολουθηθούν από γράμματα εντός παρενθέσεως την πρώτη φορά που εμφανίζονται. 
Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Index
Medicus, που δημοσιεύονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο, σε χωριστό τεύχος (List of Jour-
nals Indexed in Index Medicus). Για τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει o
σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡOΤΕΚ. 

Στατιστική: Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυποι και διεθνώς αναγνωρισμένοι μέθοδοι
παρουσίασης στατιστικού υλικού.
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Συγκατάθεση Ενημέρωσης: Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τήρησαν τις
αρχές δεοντολογίας για την έρευνα, όπως αυτές διατυπώνονται σαφώς από τη Διεθνή Επι-
τροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημονικών Περιοδικών (International Committee of Medical
Journal Editors, www.icmje.org) και τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (World Medical Associa-
tion Declaration of Helsinki, 2000). Δηλαδή όπου είναι απαραίτητο οι συγγραφείς πρέπει
να επιβεβαιώσουν ότι τα αποτελέσματα των μελετών τους προέκυψαν από ερευνητικές ερ-
γασίες, που η συγκατάθεση ενημέρωσης λήφθηκε από τους συμμετέχοντες ανθρώπους και
τις αρμόδιες αρχές ηθικής και δεοντολογίας 

Άδειες: Η άδεια να αναπαραχθεί το προηγουμένως δημοσιευμένο υλικό πρέπει να ληφθεί
εγγράφως από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων. 

Ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγια και προγράμματα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται
στις ερευνητικές μελέτες που δεν είναι καθιερωμένα και γνωστά πρέπει να περιληφθούν ως
παράρτημα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές: Όλες οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να
παρουσιαστούν σε έναν κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών. Οι αναφορές πρέπει να δο-
θούν με το σύστημα «Harvard» Revised for 2009 version 3.0 editions of: The Coventry
University (CU) Harvard
Reference Style Guide v3.0,Quickstart Guide v3.0,Glossary v3.0 

Παράδειγμα:

1. Για βιβλίο με ένα συγγραφέα:
Biggs, G. (2000) Gender and Scientific Discovery. 2nd edn. London: Routledge

2. Για βιβλίο με πολλαπλούς συγγραφείς:
Ong, E., Chan, W. and Peters, J. (2004) Advances in Engineering. 2nd edn. London: Rout-
ledge

3. Για ένα κεφάλαιο ή δοκίμιο συγκεκριμένου συγγραφέα σε ένα βιβλίο:
Aggarwal, B. (2004) “Has the British Bird Population Declined?” In a Guide to Contem-
porary Ornithology. ed by Adams, G. London: Palgrave, 66-99

4. Για ένα τυπωμένο άρθρο σε περιοδικό:
Padda, J. (2003) “Creative Writing in Coventry”. Journal of Writing Studies 3 (2) 44-59

5. Για μια ιστοσελίδα:
Centre of Academic Writing The List of References Illustrated [online] available from
http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/harvard/index.htm [Sept 2009]

6. Για ένα άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό:
Dhillon, B. (2004) “Should Doctors Wear Ties?” Medical Monthly [online] 3 (1) 55-88.
available from http://hospitals/infections/latest-advice [20 April 2005]

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ διατίθεται στις ιστοσελίδες του Συνεδρίου

www.enne2013.gr  και της ΕΝΕ www.enne.gr
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Τόπος & Χρόνος
Το «6ο Πανελλήνιο & 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό
Συνέδριο» της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται φέτος στη Λευκάδα, στο
ξενοδοχείο Ionian Blue από 23 έως και 26 Μαΐου 2013.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου 23-26 Μαΐου 2013
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 22 Φεβρουαρίου 2013
Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών 15 Μαρτίου 2013

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών
θα δοθούν στα Αγγλικά ή στην γλώσσα τους με ταυτόχρονη μετάφραση στην Αγγλική.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευ-
τικής Εκπαίδευσης.

Εμπορική Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των
εργασιών του Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και Έκθεση Βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για
περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
Enne2013-exhibition@frei.gr ή στα τηλέφωνα: 210 3215600, 211 6005600

Οπτικοακουστικά Μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής
• Laser pointer
To υλικό του κάθε ομιλητή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου,
μία ώρα τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση

Γραμματεία Συνεδρίου
Στη διάρκεια του Συνεδρίου οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας είναι:
23 Μαΐου 08:00 – 20:00
24 Μαΐου 08:00 – 20:00
25 Μαΐου 08:00 – 20:00
26 Μαΐου 08:00 – 15:00
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Εγγραφές

Δικαίωμα Εγγραφής

Το Δικαίωμα Εγγραφής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Προσφορά καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Κλινικά Φροντιστήρια
Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου, είναι ΔΩΡΕΑΝ αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία του
Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ξενοδοχεία
Έχουν γίνει κρατήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία της Λευκάδας. Χάριν συντομίας, ενδεικτικά
αναφέρονται τρεις κατηγορίες πακέτων διαμονής. Κατά τη διαδικασία της κράτησης
σας η Εταιρεία Οργάνωσης θα σας ενημερώνει για τις διαθεσιμότητες της κατηγορίας
που θα επιλέξετε. 

Πακέτα διαμονής

Τιμή κατ' άτομο σε δίκλινο: 280 €

• Ionion Star
• Lefkas        
• Sofia 
• Oscar 

Ionion Star Lefkas Sofia                            Oscar                    

Κατηγορία Εγγραφής Έως 15/2/2013 Έως 29/3/2013 Έως 26/5/2013

Μέλη ΕΝΕ 35€ 80€ 120€

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι 
Επαγγελματίες Υγείας 90€ 130€ 180€

Άνεργοι Νοσηλευτές                Δωρεάν 20€ 50€

Φοιτητές σε πρώτο πτυχίο Δωρεάν 20€ 50€
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Τιμή κατ' άτομο σε δίκλινο: 310 €
• Bel Air 
• Oasis         
• Konaki
• Porto Ligia 

Bel Air                         Oasis                        Konaki                     Porto Ligia 

Τιμή κατ' άτομο σε δίκλινο: 360 €
• Ionian Blue        
• Porto Galini
• Tesoro   

Ionian Blue                       Porto Galini                         Tesoro 

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου περιλαμβάνουν:
• Τρεις διανυκτερεύσεις (23-26/5/2013)
• Πρωινό ημερησίως
• Ένα γεύμα ημερησίως
• Δεξίωση Υποδοχής

Παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημά σας εγκαίρως στη Γραμματεία του Συνεδρίου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enne2013-bookings@frei.gr 
Με την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό εξ’ ολοκλήρου
στη Γραμματεία του Συνεδρίου

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ διατίθεται 
επίσης και στις ιστοσελίδες του Συνεδρίου

www.enne2013.gr και της ΕΝΕ www.enne.gr



ΛΕΥΚΑΔΑ

Ανάμεσα σε νησί και στεριά, η Λευκάδα έχει μια ξεχωριστή γοητεία. Αποτελεί ολόκληρη
ένα φυσικό αξιοθέατο με παραθαλάσσιους οικισμούς αλλά και ορεινά χωριά, κτισμένα
μέσα στην καταπράσινη φύση. Τα βουνά του νησιού αποτελούν σημαντικούς βιότοπους
στους οποίους ζουν και αναπτύσσονται πολλά σπάνια είδη φυτών, πτηνών και θηλα-
στικών ενώ εκεί συναντώνται δεκάδες σπήλαια, καταρράκτες και πηγές.

Σήμα κατατεθέν της Λευκάδας είναι οι πολλές γραφικές παραλίες απαράμιλλης ομορφιάς
που χαρακτηρίζονται από τις λευκές αμμουδιές και τα γαλαζοπράσινα νερά τα οποία τις
κατατάσσουν στις ομορφότερες της χώρας αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου. Στις δυ-
τικές ακτές του νησιού, η διάσημη παραλία Πόρτο Κατσίκι έχει κατά καιρούς ψηφιστεί
από διεθνή τουριστικά περιοδικά ως η ομορφότερη παραλία της Μεσογείου. Κυριότερες
πηγές πλούτου είναι ο τουρισμός, η ελαιουργία, αμπελουργία και η αλιεία. 

Επίσης, το νησί φημίζεται επίσης για τα περίφημα κεντήματα και υφαντά που κατα-
σκευάζουν οι γυναίκες, κυρίως στην περιοχή της Καρυάς. Παραδοσιακά πιάτα της λευ-
καδίτικης κουζίνας είναι το μπουρδέτο, ο μπακαλιάρος μπιάνκο, η μαριδόπιτα, το
φρυγαδέλι και διάφορες πίτες.

Αξιοθέατα του νησιού
Η Λευκάδα συνδυάζει την ομορφιά του φυσικού τοπίου με την πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά, προκαλώντας το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που
αξίζει να επισκεφτεί κανείς είναι το κάστρο της Αγίας Μαύρας, φρούριο στα βορειανα-
τολικά της πόλης, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Νηρίκος, η ιστορική Μονή Φανερωμέ-
νης, που αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο του νησιού, τα κατάλοιπα από τα κυκλώπεια
τείχη στη θέση Κούλουμος, η περιοχή της Ράχης, με το φαράγγι του Δημοσάρη όπου
σχηματίζονται μικροί ορμητικοί καταρράκτες καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο της
Καρυάς. Υπάρχουν ακόμη τέσσερις καλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Λευκάδα:
Το Πόρτο Κατσίκι, οι Εγκρεμνοί, το Κάθισμα καθώς και το γεγονός ότι είναι από τα
μοναδικά νησιά στην Ελλάδα – μαζί με την Εύβοια- στο οποίο μπορεί να πάει κανείς
οδικώς! Στο ειδυλλιακό, παγκοσμίου φήμης νησί των Επτανήσων τα κατάφυτα ορεινά
χωριά και οι μοναδικής ομορφιάς αμμουδερές παραλίες, μεταξύ των οποίων ο Άγιος
Νικήτας, η Σκάλα Γιαλού, η Βασιλική και η Λυγιά, κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα...
Διόλου τυχαίο λοιπόν, που ο Αριστοτέλης Ωνάσης, απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, επέ-
λεξε την πατρίδα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και του Άγγελου Σικελιανού για να δημι-
ουργήσει τον προσωπικό του παράδεισο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Οι Γραμμές που ορίζουν τις εξελίξεις
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