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«Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: 

Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη» 

 

 
 
 

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

 

10 – 12 Μαρτίου 2023  

Πάτρα 

 

Για τη διεξαγωγή του Συμποσίου θα αιτηθεί η αιγίδα:  
▪ Του Υπουργείου Υγείας,  
▪ Των Τμημάτων Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων και   
▪ Της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας  

 
Θα χορηγηθούν Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης ICNECs-

International Continuing Nursing Educational Credits από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, 

σύμφωνα με τα κριτήρια του ICN. 

 
Πληροφορίες: ΕΣΝΕ, Λ. Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11527 

Email :esne@esne.gr, Τηλ.: 210 7485307&210 7702861 Φαξ : 210 7790360 

mailto:esne@esne.gr
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Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής  

Μέλος του European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) 

 

 

 

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας 

Τμήμα Νοσηλευτικής 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     

 
 

 



 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) του Εθνικού Συνδέσμου 

Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών διοργανώνουν το 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Επείγουσας και Εντατικής 

Νοσηλευτικής με τίτλο  «Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία 

& ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Μαρτίου 2023, στην Πάτρα. 

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει επιφέρει τόσο η υγειονομική πανδημία όσο και η 

παγκόσμια οικονομική κρίση στην καθημερινότητα μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσους θα συμμετέχουν στο Επιστημονικό Συμπόσιο, ως μέλη στην Επιστημονική και 

Οργανωτική Επιτροπή, ως Εισηγητές, αλλά και ως Σύνεδροι. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους 

όσους θα αναπτύξουν ένα επιστημονικό δοκίμιο και θα το καταθέσουν στην επιστημονική 

εκδήλωση του ΤΕΕΝ, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις, 

σκέψεις, ιδέες για ένα καλύτερο παρόν και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Τα θέματα που θα 

παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σε βάθος, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

10ου Επιστημονικού Συμποσίου περιλαμβάνουν τη σύγχρονη κλινική πρακτική, την ορθολογική 

εισαγωγή καινοτομίας και τεχνολογίας στην καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα και στη 

διαχείριση του βαρέως πάσχοντα ασθενή καθώς και τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των 

συστημάτων υγείας. 

Στο πρόγραμμα του 10ου Επιστημονικού Συμποσίου θα περιλαμβάνονται Διαλέξεις, Στρογγυλά 

Τραπέζια, Workshop, Κλινικά Φροντιστήρια, Ελεύθερες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-

posters), που θα πραγματοποιηθούν από έμπειρους κλινικούς συναδέλφους, μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, νέους συναδέλφους και φοιτητές. Ευελπιστούμε να αποτυπώσουν την 

εξειδικευμένη γνώση που απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις παροχής φροντίδας και να δώσουν το 

στίγμα για τα επόμενα βήματα. 

Ο ΤΕΕΝ όπως σε κάθε του επιστημονική εκδήλωση, επενδύει στην ανάδειξη της 

συνεργατικότητας και της έννοιας της ομάδας υγείας και προσκαλεί άλλους επαγγελματίες 

υγείας (ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους κ.α.) να συμμετάσχουν στις 

εργασίες του Συμποσίου ενεργά. 

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί φυσική & συνεπή συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων 

Επιστημονικών Συμποσίων του ΤΕΕΝ.  

Σας περιμένουμε λοιπόν, προσβλέποντας στην ενεργή και δυναμική συμμετοχή σας, με 

πρωταρχικό στόχο την ανταλλαγή της επιστημονικής γνώσης και τον εποικοδομητικό διάλογο 

για την Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική.   

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο επαγγελματικό έργο όλων όσων μάχονται 

καθημερινά για την παροχή φροντίδας. 

 

Εκ μέρους της Επιτροπής του ΤΕΕΝ 

Γιάκης Νικόλαος, MSc, PhD 

Πρόεδρος ΤΕΕΝ 

 
 



 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΝΕ 

Πρόεδρος  Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη 

Α. Αντιπρόεδρος Ζυγά Ζοφία 

Β’ Αντιπρόεδρος Παπαγεωργίου Δημήτριος 

Γεν. Γραμματέας Πέτσιος Κωνσταντίνος 

Ταμίας   Συκαράς Χρήστος 

Κοσμήτορας  Κασνακτσόγλου-Χρόνη Μάνια 

Μέλη   Γεωργιάδη Ελπίδα 

Ζαμπόκα-Κουτσιαντά Κοκόνη 

                                  Καλογιάννη Αντωνία 

                                  Κωνσταντινίδης Θεοχάρης 

                                  Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕΝ 

Πρόεδρος          Γιάκης Νικόλαος 

Αντιπρόεδροι    Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης Μιχαήλ 

                         Καρβουνάς Γεώργιος 

Γραμματέας       Σπύρου Αλκέτα 

Ταμίας               Τσώνη Αικατερίνη 

Μέλη                 Καρκούλη Γεωργία 

        Χατζή Σοφία 

 

Σύμβουλοι  Πέτσιος Κωνσταντίνος 

Ζαμπόκα – Κουτσιαντά Κοκόνη 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ  

 

Ο θεσμός των Επιστημονικών Συμποσίων του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 

ξεκίνησε το 2002 από την Πάτρα, με πρωτοβουλία του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής 

Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών συσπειρώνοντας όλους τους 

επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την Επείγουσα και Εντατική Επιστήμη. Η πανδημική 

κρίση στέρησε τη δυνατότητα της επιστημονικής μας συνάντησης για μια τριετία. 

Συμβολικά, με το 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο που πραγματοποιείται στην Πάτρα, την πόλη από 

όπου ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, κλείνει ένας κύκλος 10 επιτυχημένων Επιστημονικών 

Συμποσίων και ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος. 

 

2023 : 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής «Εξέλιξη & 

προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη» Πάτρα 

 

2018: 9ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Η Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική με το βλέμμα στο 

μέλλον» Ιωάννινα. 

2016: 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Μαθαίνοντας από την Εμπειρία, Τεκμηριώνοντας με την 

Γνώση» Ηράκλειο Κρήτης 

2014: 7ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: «Προσαρμογή στις 

Νεότερες Κοινωνικές και Οικονομικές Εξελίξεις» Λάρισα 

2012: 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: «Προτάσεις για την 

Αντιμετώπιση της Κρίσης στον Τομέα της Υγείας» Αθήνα 

2010: 5ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Πρωτοποριακές 

Εφαρμογές στην Σημερινή Πραγματικότητα» Καστοριά 

2008: 4ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: «Ασφάλεια – 

Ποιότητα – Αλλαγή» Θεσσαλονίκη 

2006: 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Παρόν και Μέλλον» 

Αλεξανδρούπολη 

2004: 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Γνώση – 

Καινοτομία – Εφαρμογή» Βόλος 

2002: 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο: «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Εξελίξεις – 

Προβληματισμοί – Προοπτικές» Πάτρα 

 

 

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 10ου Επιστημονικού Συμποσίου  

σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες του. 

Η παρουσία σας θα είναι για μας μεγάλη τιμή. Σας περιμένουμε όλους! 

 

 
 



 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ  

 

• Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων 

• Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Νεογνών 

• Ειδικές Μονάδες (Καρδιολογική, Καρδιοχειρουργική, Ανάνηψης, Ειδικών 

Λοιμώξεων, Τραύματος κ.λπ.) 

• Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

• Προ νοσοκομειακή Φροντίδα 

• Οργάνωση και Διοίκηση  

• Ανακουφιστική - υποστηρικτική φροντίδα 

• Μεταμοσχεύσεις  

• Αποκατάσταση ασθενούς μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ 

• Ηθικά διλήμματα και προβληματισμοί  

• Επιστημονικές εξελίξεις στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική 

• Εκπαίδευση αρρώστου και οικογένειας 

• Νοσηλευτική εκπαίδευση 

• Επείγοντα προβλήματα (Χειρουργικά, Ορθοπεδικά, Παθολογικά, 

Ψυχιατρικά, Καρδιολογικά, Γυναικολογικά – Μαιευτικά, Παιδιατρικά, 

κ.λ.π.) 

• Φυσικοθεραπεία 

• Σίτιση βαρέως πασχόντων ασθενών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 

1. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις μόνο ηλεκτρονικά στο email 

του ΕΣΝΕ (esne@esne.gr), με την ένδειξη «10ο Συμπόσιο ΤΕΕΝ» ως επισυναπτόμενο 

αρχείο (Word). 

2. Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi και όχι 

μεγαλύτεροι από 12 cpi. 

3. Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 250 έως 300 λέξεις. 

4. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. 

5. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να 

αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως. 

6. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 

7. Στη φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθούν με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των 

συγγραφέων, καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η 

διεύθυνση. 

8. Στο κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο 

προέλευσης των συγγραφέων. 

9. Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο 

προέλευσης των συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης. 

10. Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό 

& Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. Στην Ερευνητική Εργασία μπορούν να 

συμμετέχουν μέχρι 8 συγγραφείς. 

11. Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος 

Ανασκόπησης – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. Στην Ανασκόπηση μπορούν να 

συμμετέχουν μέχρι 3 συγγραφείς. 

12. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα 

γίνονται δεκτές.  

13. Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα 

συζητηθούν» ή «θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.  

14. Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι 2 εργασίες αλλά να συμμετέχει σε όσες 

επιθυμεί.  

15. Ο τελικός τρόπος παρουσίασης (Ελεύθερη ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση) 

θα αποφασισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή έπειτα από την αξιολόγηση των 

εργασιών.  

16. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δε θα γίνονται δεκτές. 

17. Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του email απ' όπου εστάλη η περίληψη. 

mailto:esne@esne.gr


 

 

18. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ελεύθερων και Ηλεκτρονικά Αναρτημένων 

Ανακοινώσεων είναι 15 Ιανουαρίου 2023 

 

Οδηγίες για την υποβολή Ελεύθερων και ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων  

 

Ονοματεπώνυμο/Ονοματεπώνυμα και Τίτλος/Τίτλοι Συγγραφέα/Συγγραφέων: 

Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο/α, τίτλο/ους, όπως το παρακάτω παράδειγμα: 
 

ΓιάκηςΝικόλαος1, Σπύρου Αλκέτα2, Τσώνη Αικατερίνη3 

1. Νοσηλευτής, MSc, PhD, Προϊστάμενος Μονάδας ΑΚΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, ΤΕΠ Ωνάσειο ΚΚ 

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ 
 

Εισαγωγή: Περιλαμβάνει 3 – 5 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή 

σημαντικότητα της μελέτης του αναφερόμενου αντικειμένου. 

Σκοπός: Αναφέρεται ο σκοπός της μελέτης ή της βιβλιογραφικής αναζήτησης 

Μεθοδολογία: Περιγραφή του υλικού της μελέτης και της ερευνητικής μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε ή περιγραφή μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανεύρεση των 

βιβλιογραφικών παραπομπών. Αναφέρονται οι βιβλιογραφικές βάσεις που ο συγγραφέας 

ανέτρεξε. 

Αποτελέσματα: Αναφορά των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της μελέτης, ενώ για την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μελετών ή των 

ανασκοπικών αναφορών που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναφέρατε αναλυτικά το 

πλήθος των άρθρων που βρήκατε, ο λόγος που επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα άρθρα που 

χρησιμοποιήθηκαν και γιατί απορρίφθηκαν κάποια άλλα. 

Συμπεράσματα: Να είναι κατανοητά και να αναφέρεται η προσφορά της συγκεκριμένης 

μελέτης ή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην ευρύτερη νοσηλευτική κοινότητα.  

 

Χρήσιμες πληροφορίες:  

 

▪ Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για την αποδοχή, τον 

τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης μέχρι 30 Ιανουαρίου 2023. 

▪ Ο χρόνος παρουσίασης των Ελεύθερων Ανακοινώσεων ορίζεται στα δέκα (10) λεπτά 

συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε 

απαραιτήτως. 

▪ Ο χρόνος παρουσίασης των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Ε-POSTER) 

ορίζεται στα πέντε (5) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, χρόνο τον οποίο 

παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως 

▪ Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να παραδοθεί στην Γραμματεία του Συμποσίου, μία 

ώρα πριν τη συμμετοχή σας. 

▪ Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή.pptx) για τη 

δημιουργία της παρουσίασής σας.  



 

 

 

Οδηγίες για την υποβολή Διαλέξεων– Στρογγυλών Τραπεζιών – Workshops – Κλινικών 

Φροντιστηρίων 
 

Οδηγίες  για  την  υποβολή  Διάλεξης 

Τίτλος Διάλεξης – Ονοματεπώνυμο και Τίτλος Συγγραφέα 

Υπεύθυνος αλληλογραφίας : Ονοματεπώνυμο – Email – Τηλέφωνο/Κινητό 

Οδηγίες  για  την  υποβολή  Στρογγυλού Τραπεζιού 

Τίτλος στρογγυλού τραπεζιού: 

Θέμα 1ης Εισήγησης – Εισηγητής – Τίτλος  Εισηγητή  

Θέμα 2ης Εισήγησης – Εισηγητής – Τίτλος  Εισηγητή  

Θέμα 3ης …………….………. 

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

Διάρκεια του Στρογγυλού Τραπεζιού  

Υπεύθυνος αλληλογραφίας : Ονοματεπώνυμο – Email – Τηλέφωνο/Κινητό 

Οδηγίες  για  την  υποβολή  Workshop – Κλινικού Φροντιστηρίου 

Τίτλος Workshop – Κλινικού Φροντιστηρίου: 

Θέμα 1ης Εισήγησης – Εισηγητής/Εκπαιδευτής – Τίτλος  Εισηγητή/Εκπαιδευτή  

Θέμα 2ης Εισήγησης – Εισηγητής/Εκπαιδευτής – Τίτλος  Εισηγητή/Εκπαιδευτή  

Θέμα 3ης ……………………….  

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

Διάρκεια Κλινικού Φροντιστηρίου   

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων   

Υλικοτεχνική Υποδομή    

Υπεύθυνος αλληλογραφίας : Ονοματεπώνυμο – Email – Τηλέφωνο/Κινητό 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

▪ Οι προτάσεις των Κλινικών Φροντιστηρίων – Στρογγυλών Τραπεζιών και των Διαλέξεων θα 

υποβάλλονται έως 23 Δεκεμβρίου 2022.  

▪ Οι προτάσεις θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του συμποσίου και τα 

αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.  

▪ Ο χρόνος παρουσίασης της Διάλεξης ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά συμπεριλαμβανομένων 

των ερωτήσεων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως. 

▪ Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή.pptx) για τη 

δημιουργία της παρουσίασής σας.  

 

 

 

 



 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες: 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  

Διαλέξεων-Στρογγυλών Τραπεζιών-Workshops-Κλινικών Φροντιστηρίων  

23 Δεκεμβρίου 2022 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  

Ελεύθερων και Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων 

15 Ιανουαρίου 2023 

Ημερομηνία γνωστοποίησης Αποδοχής  

Ελεύθερων και Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων  

27 Ιανουαρίου 2023 

 

Υποβολή Προτάσεων / Περιλήψεων Εργασιών στο email: esne@esne.gr 

  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: 

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί  από 10 έως 12 Μαρτίου 2023 στην Πάτρα. 

 

ΓΛΩΣΣΑ: Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η Ελληνική. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

Η Εναρκτήρια Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ: Κατά την διάρκεια του Συμποσίου θα 

λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων. Όλες οι ομιλίες, πρέπει να έχουν παραδοθεί 

στη γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε παρουσίασης. Τα αρχεία 

πρέπει να παραδίδονται σε USB STICK και δεν θα παραλαμβάνονται εντός των αιθουσών, 

προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα προβολής. 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και 

μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. Η 

συμμετοχή αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων και η δήλωση συμμετοχής 

πραγματοποιείται στη γραμματεία του Συμποσίου. 

Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα 

αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Το 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο του ΤΕΕΝ μοριοδοτείται 

από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, με διεθνείς μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής 

εκπαίδευσης (International Continuing Nursing Education Credits-ICNECs), σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN). Οι μονάδες χορηγούνται ανάλογα με 

τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος, οι οποίες θα ελέγχονται, καθ’ 

όλη τη διάρκεια των εργασιών του συμποσίου. 

mailto:esne@esne.gr

