
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 8ου Επιστημονικού Συμποσίου του Τομέα Επείγουσας 
και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 
διεξαγωγή του Επιστημονικού Συμποσίου κάθε διετία  αποτελεί θεσμό στα δρώμενα της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτι-
κής της χώρας μας. 

Προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα το επιστημονικό πρόγραμμα, σας ανακοινώνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και 
πληροφορίες, πιστεύοντας στην ενεργό συμμετοχή σας σε αυτή τη σημαντική επιστημονική συνάντηση. Η θεματολογία του 
Συμποσίου αφορά σε θέματα, που σχετίζονται ή άπτονται της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής. 

Με δεδομένο ότι, σε όλα τα Συμπόσια που διοργανώνει ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) η διεπι-
στημονική συνεργασία των επαγγελματιών υγείας είναι εμφανής σε όλες τις εκφάνσεις του επιστημονικού προγράμματος, με 
εμφανέστατη την υπεροχή των Νοσηλευτών, ευελπιστούμε, μαζί με τη δική σας συμβολή, στη διοργάνωση ενός Συμποσίου 
που θα προσφέρει νέα γνώση, θα οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα για την άσκηση της Επείγουσας και Εντατικής Νο-
σηλευτικής, θα δρομολογήσει εξελίξεις στο πεδίο αυτό και θα μείνει αξέχαστο σε όλους μας!!! 

 
Για όλα αυτά, σας περιμένουμε στις 21-23 Οκτωβρίου 2016, στο φιλόξενο Ηράκλειο, Κρήτης 

Η Επιτροπή του ΤΕΕΝ 

Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών: 5 Σεπτεμβρίου 2016 
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email του ΕΣΝΕ : 

esne@esne.gr   
Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD των Πρακτικών όπως ακριβώς έχουν 
υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες. 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
1. Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο εντός του πλαισίου της φόρμας υποβολής περίληψης εργα-

σίας, με γραμματοσειρά 12 (cpi) σε μονό διάστημα και να μην υπερβαίνει τις 250 – 300 λέξεις. Η φόρμα 
υποβολής περίληψης εργασίας επισυνάπτεται σε μορφή Word, προς διευκόλυνσή σας.   

2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. 
3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το 

επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως. 
4. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 
5. Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων σε παραπομπή (με αριθμό – δείκτη)  πρέπει να αναφέρονται οι 

τίτλοι των συγγραφέων καθώς και ο εργασιακός χώρος προέλευσης Η αρίθμηση θα πρέπει να αναγράφε-
ται επίσης με δείκτη στο όνομα του συγγραφέα που αντιστοιχεί. 

Παράδειγμα:  

Αναστασία Κωνσταντίνου1, Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος2 

1Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, ΜΕΘ ΠΓΝΑ Λαϊκό 
2Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, ΤΕΠ ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

6. Ανάμεσα στον τίτλο, τα ονόματα, το κέντρο προέλευσης και το κείμενο να υπάρχει μονό κενό διάστημα.  
7. Στην Ανασκόπηση δεν πρέπει να συμμετέχουν πάνω από δύο (2) συγγραφείς ενώ για την Ερευνητική 

Εργασία ο αριθμός των συγγραφέων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6).  
8. Η περίληψη της εργασίας να έχει τη δομή: Εισαγωγή – Σκοπός - Υλικό & Μέθοδος - Αποτελέσματα – 

Συμπεράσματα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  διαμόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης που αναφέρεται σε ερευνητική 
μελέτη: 

 Εισαγωγή: περιλαμβάνει 3-5 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή σημαντικότητα της 

μελέτης καθώς και απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή της 

 Σκοπός: αναφέρεται ο σκοπός της μελέτης 

 Μέθοδος: περιγραφή του υλικού της μελέτης και της ερευνητικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε  

 Αποτελέσματα: Αναφορά των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της μελέτης. Μπορούν να παρατεθεί 

επιπλέον ένας πίνακας ή γράφημα. Για κάθε συμβολισμό - σύμβολο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να 
υπάρξει διευκρινιστική επισήμανση για την επεξήγησή του 

 Συμπεράσματα: θα πρέπει να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος γραπτού κειμένου. Να είναι κατα-

νοητά και να αναφέρεται η προσφορά της συγκεκριμένης μελέτης στην ευρύτερη νοσηλευτική κοινότητα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ  διαμόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης που αναφέρεται σε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση: 

 Εισαγωγή: περιλαμβάνει 4-6 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή σημαντικότητα της 

μελέτης του αναφερόμενου αντικειμένου.   

 Σκοπός: αναφέρεται ο σκοπός της βιβλιογραφικής αναζήτησης  

 Μέθοδος: περιγραφή μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανεύρεση των βιβλιογραφικών παρα-

πομπών. Αναφέρονται οι βιβλιογραφικές βάσεις που ο συγγραφέας ανέτρεξε.  

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ   

Οργανωτική και 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη  

Το 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής διοργανώνεται 
από τον ΕΣΝΕ.   
Τηλ: 210 7702861 και 210 7485307, Fax: 210 7790360, Web site: www.esne.gr  
Email: esne@esne.gr  
Οι προεγγραφές στο Συμπόσιο θα γίνονται από τη Γραμματεία του ΕΣΝΕ. 
H Αίτηση Εγγραφής//Συμμετοχής επισυνάπτεται σε μορφή Word,  προς διευκόλυνσή σας.  
Εγγραφές θα γίνονται και κατά τη διάρκεια του Συμποσίου τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας. 

Εγγραφή  

Η εγγραφή στο Συμπόσιο περιλαμβάνει: 
 την παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου 
 την τσάντα του Συμποσίου με το έντυπο υλικό 
 το CD των Πρακτικών 
 τη Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συμποσίου 
 τους καφέδες των διαλειμμάτων 
 τη συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης 
Η έγκαιρη εγγραφή σας στο Συμπόσιο, θα συμβάλλει ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειψη συνεδριακού 
υλικού. 
Το κόστος της εγγραφής έως τις 31 Αυγούστου 2016 ανέρχεται: στα 40€ για τα μέλη του ΕΣΝΕ, στα 
60 ευρώ για τα μη μέλη και στα 10€ για τους προπτυχιακούς φοιτητές  και σπουδαστές. 
 
Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται ως εξής: Μέλη ΕΣΝΕ 60€, Μη μέλη 
80€, ενώ για τους προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές παραμένει 10€. 
 
Προσοχή: Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές δεν θα εγγράφονται χωρίς την επίδειξη της 
φοιτητικής τους ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών από τη Σχολή, που φοιτούν.   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Συνεδριακός 
Χώρος  

 Το Επιστημονικό Συμπόσιο θα διεξαχθεί σε συνεδριακό χώρο του Ηρακλείου Κρήτης που θα ανα-

κοινωθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ από την Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου.  

Διαμονή  
  Οι Σύνεδροι θα ρυθμίσουν μόνοι τους τον τρόπο μετακίνησης και διαμονής τους. Σύντομα ο  ΕΣΝΕ 

θα ανακοινώσει προτεινόμενα ξενοδοχεία για τη διαμονή.  
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 Αποτελέσματα: 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: θα πρέπει να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος γραπτού κειμένου στην αναρτημένη ανακοί-

νωση. Να αναφέρεται κατανοητά η προσφορά της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής μελέτης στην ευρύτερη νοση-
λευτική κοινότητα. 

9. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η κατηγορία της εργασίας (έρευνα ή ανασκόπηση) και ο τρόπος παρουσίασης 
(ελεύθερη ή αναρτημένη ανακοίνωση) στον προβλεπόμενο χώρο της φόρμας υποβολής περίληψης εργασίας.  

10. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.  
11. Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα 

παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
1. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις μόνο ηλεκτρονικά στο email του ΕΣΝΕ (esne@esne.gr). 
2. Η περίληψη να αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο (word) το οποίο θα φέρει ως ονομασία το επώνυμο του 

ομιλητή.  
3. Στο θέμα του email να αναγράφεται η ένδειξη «8ο Συμπόσιο ΤΕΕΝ 2016».  
4. Η Γραμματεία του ΕΣΝΕ και η Επιτροπή του ΤΕΕΝ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.  
 

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δε θα γίνονται δεκτές.  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνουν δεκτές.  
2. Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον από τον 

ομιλητή.  
3. Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο (2) εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε πε-

ρισσότερες.  
4. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την Γραμματεία του ΕΣΝΕ θα λάβετε ηλεκτρονικά, 

βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του ΕΣΝΕ (τηλ. 210 7702861, 210 
7485307). 

5. Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του e-mail απ' όπου εστάλη η περίληψη. Παρακαλούμε να ελέγχετε 
συχνά το e-mail σας. 

6. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγ-
γραφείς έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.  

7. Οι συγγραφείς μπορούν να υποδείξουν την προτίμησή τους για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους, 
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στη φόρμα υποβολής περίληψης εργασίας. Η αξιολόγηση ωστόσο των 
εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τον τρόπο 
παρουσίασής τους.  

8. Σε περίπτωση ταυτόχρονης - διπλής προβολής πρέπει να ενημερωθεί η Γραμματεία του ΕΣΝΕ, μαζί με την υπο-
βολή της περίληψης.  

  

Το υπόδειγμα της  φόρμας υποβολής περίληψης εργασίας  επισυνάπτεται σε μορφή Word.  
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