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ÔÅÕ×ÏÓ 35, ΑΝΟΙΞΗ 2010

Η πόλη της Καστοριάς Λιµναίος οικισµός Παραδοσιακό Αρχοντικό 
της Καστοριάς

5ο Επιστηµονικό Συµπόσιο 
Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 

15 – 17 Οκτωβρίου 2010
Καστοριά 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή σας ανακοινώνουµε τη διοργάνωση του 5ου Επιστηµονικού
Συµποσίου του Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ που θα πραγ-
µατοποιηθεί στις 15 – 17 Οκτωβρίου 2010, στην πανέµορφη Καστοριά. Πρόκειται για ένα
Επιστηµονικό Συµπόσιο που αποτελεί θεσµό στα δρώµενα της Επείγουσας και Εντατικής
Νοσηλευτικής της χώρας µας, το οποίο λαµβάνει χώρα κάθε διετία σε διαφορετικούς
ελληνικούς προορισµούς.

Προκειµένου να καταρτιστεί έγκαιρα το επιστηµονικό πρόγραµµα και να ετοιµαστεί CD
Πρακτικών µε τις περιλήψεις των εργασιών, σας αποστέλλουµε όλες τις απαραίτητες
οδηγίες και πληροφορίες, πιστεύοντας στην ενεργό συµµετοχή σας σε αυτή τη σηµαντική
επιστηµονική συνάντηση. Η θεµατολογία του Συµποσίου αφορά ο,τιδήποτε σχετίζεται ή
άπτεται της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.

Με δεδοµένο ότι στο Επιστηµονικό Συµπόσιο του Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής
Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) συµµετέχουν κάθε φορά όλο και περισσότεροι νοσηλευτές και επαγ-
γελµατίες υγείας γενικότερα, ευελπιστούµε, µαζί µε τη δική σας συµβολή, στη διοργάνω-
ση ενός Συµποσίου που θα προσφέρει νέα γνώση, θα οδηγήσει σε σηµαντικά συµπερά-
σµατα για την άσκηση της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, θα δροµολογήσει
εξελίξεις στο πεδίο αυτό και θα µείνει αξέχαστο σε όλους µας!!!

Για όλα αυτά, σας περιµένουµε στις 15 – 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά!!!

Η Επιτροπή του ΤΕΕΝ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λήξη προθεσµίας υποβολής εργασιών: 27 Αυγούστου 2010
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: 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 εργασίας, µε γραµµατοσειρά 12 (cpi) σε µονό διάστηµα και να µην υπερ βαίνει τις
250 – 300 λέξεις. Η φόρµα υποβολής περίληψης εργασίας διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστο-
σελίδα του ΕΣΝΕ (www.esne.gr). 

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 ανα φέρεται

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 ανα-

φέρονται οι τίτλοι των συγγραφέων καθώς και ο εργασιακός χώρος προέλευσης. Η αρίθ µηση
θα πρέπει να αναγράφεται επίσης µε δείκτη στο όνοµα του συγγραφέα που αντιστοιχεί.
Παράδειγµα: 
Καλαφάτη Μαρία1, Γιάκης Νικόλαος2

1Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Πανεπιστήµιο Αθηνών
2Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Χειρουργική ΜΕΘ Τραύµατος, 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 - Αποτε-
λέσµατα – Συµπεράσµατα.

Οδηγίες διαµόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτηµένης Ανακοίνωσης που αναφέρεται σε ερευ-
νητική µελέτη:
• Εισαγωγή: περιλαµβάνει 3-5 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή σηµαν-

τικότητα 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 χρησι-

µοποιήθηκε.
• Αποτελέσµατα: Αναφορά των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων της µελέτης. Μπορούν να

παρατεθεί επιπλέον ένας πίνακας ή γράφηµα. Για κάθε συµβολισµό - σύµβολο που χρησιµο-
ποιείται θα πρέπει να υπάρχει διευκρινιστική επισήµανση για την επεξήγησή του.

• Συµπεράσµατα: θα πρέπει να περιλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος γραπτού κειµένου. Να
είναι κατανοητά και να αναφέρεται η προσφορά της συγκεκριµένης µελέτης στην ευρύτερη
νοσηλευτική κοινότητα.

Οδηγίες διαµόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτηµένης Ανακοίνωσης που αναφέρεται σε βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση:
• Εισαγωγή: περιλαµβάνει 4-6 σειρές στις οποίες δίνονται πληροφορίες για τη διεθνή σηµαν-

τικότητα της µελέτης του αναφερόµενου αντικειµένου.  
• Σκοπός: αναφέρεται ο σκοπός της βιβλιογραφικής αναζήτησης. 
• Μέθοδος: περιγραφή µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για την ανεύρεση των βιβλιογρα-

φικών παραποµπών. Αναφέρονται οι βιβλιογραφικές βάσεις που ο συγγραφέας ανέτρεξε. 
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• Αποτελέσµατα: θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των µελετών ή των ανασκο-
πικών αναφορών που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναφέρατε αναλυτικά το πλήθος
των άρθρων που βρήκατε, ο λόγος που επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα άρθρα που χρησιµο-
ποιήθηκαν και γιατί απορρίφθηκαν κάποια άλλα.

• Συµπεράσµατα: θα πρέπει να περιλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος γραπτού κειµένου στην
αναρτηµένη ανακοίνωση. Να αναφέρεται κατανοητά η προσφορά της συγκεκριµένης βιβλιο-
γραφικής µελέτη στην ευρύτερη νοσηλευτική κοινότητα.

9. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η κατηγορία της εργασίας (έρευνα ή ανασκόπηση) και ο τρό-
πος παρουσίασης (ελεύθερη ή αναρτηµένη ανακοίνωση) στον προβλεπόµενο χώρο της φόρ-
µας υποβολής περίληψης εργασίας. 

10. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να δηλώσουν ρητώς αν επιθυµούν το πόνηµά τους να συµπε-
ριληφθεί στις προς βράβευση εργασίες. Καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή του
πλήρους κειµένου της προς βράβευση εργασίας είναι η 21η Σεπτεµβρίου 2010. 

11. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται
δεκτές. 

12. 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 ονο-
µασία το επώνυµο του οµιλητή. 

3. Στο θέµα του email να αναγράφεται η ένδειξη «5ο Συµπόσιο ΤΕΕΝ». 
4. Η Γραµµατεία του ΕΣΝΕ και η Επιτροπή του ΤΕΕΝ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήπο-

τε 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 του-
λάχιστον από τον οµιλητή. 

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

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 επιβε-
βαίωση εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής, παρακαλούµε να επικοινω-
νήσετε 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. Παρακα-
λούµε να ελέγχετε συχνά το e-mail σας.

6. Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπευθύνους για την
αλληλογραφία συγγραφείς έως τις 13 Σεπτεµβρίου 2010. 

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 υποβολή της περίληψης. 

Ακολουθεί υπόδειγµα της Φόρµας Υποβολής Περίληψης Εργασίας, η οποία είναι διαθέσιµη σε
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ.  

teyxos35:teyxos32.qxd  28/6/2010  12:05 µµ  Page 3



4

ÅÈÍÉÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ

ÔÏÌÅÁÓ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁÓ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ � ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ �
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ � ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ �

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Επώνυµο:................................................................... Όνοµα: .............................................................

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: ................................................................................ Τ.Κ.........................

Πόλη: ........................................................ Τηλ:.................................. Κινητό:...................................

Email: ....................................................................................................................................................

Χώρος Εργασίας:.................................................................................................................................

5ο Επιστηµονικό Συµπόσιο 
15 – 17 Οκτωβρίου 2010

Καστοριά 

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÔÏÌÅÁ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁÓ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ
ÔÏÕ ÅÈÍÉÊÏÕ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ

Ìåóïãåßùí 2, Ã´ Êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27, Ôçë.: 210 7702861, Fax: 210 7790360

Eêäüôåò:
Áíôþíçò ÄáóêáëÜêçò, Ìáñßá Ôóåñþíç

ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ:
Ìáñßá ÊáëáöÜôç, Ãåþñãéïò ÃåùñãéÜäçò, Íßêïò ÃéÜêçò, Ìáñãßôóá Óêïðåëßôïõ, 

ÅéñÞíç ÌáñãÝëïõ, Ðáíáãéþôá ÓáñãéÜíïõ, Åõôõ÷ßá ÔóÜöïõ

ÅðéìÝëåéá - ÐáñáãùãÞ Ýêäïóçò: ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Â.Å.Å.

Οργανωτική και Γραµµατειακή Υποστήριξη

Το 5ο 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, σύµφωνα µε τον τρόπο
που περιγράφεται στην Αίτηση Εγγραφής που επισυνάπτεται.

• H Αίτηση Εγγραφής είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ (www.esne.gr)
• 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 

Η έγκαιρη εγγραφή σας στο Συµπόσιο, θα συµβάλλει ώστε να µη δηµιουργηθεί έλλειψη συνεδριακού
υλικού.
Το κόστος της εγγραφής έως και τις 17 Σεπτεµβρίου 2010 ανέρχεται στα 50€ για τα µέλη του ΕΣΝΕ,
στα 90€ για τα µη µέλη και στα 15€ για τους φοιτητές – σπουδαστές.
Μετά τις 17 Σεπτεµβρίου το κόστος εγγραφής διαµορφώνεται ως εξής: Μέλη ΕΣΝΕ 70€, Μη µέλη 110€,
φοιτητές σπουδαστές 25€. 

Συνεδριακός Χώρος

Ο ακριβής συνεδριακός χώρος θα ανακοινωθεί σύντοµα στο Νοσηλευτικό ∆ελτίο Ιουλίου – Αυγούστου
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΣΝΕ. 

Βράβευση Εργασιών

Στις δύο καλύτερες ελεύθερες ανακοινώσεις θα απονεµηθεί βραβείο χρηµατικής αξίας 300 € έκαστο.
Στις δύο καλύτερες αναρτηµένες ανακοινώσεις θα απονεµηθεί βραβείο χρηµατικής αξίας 150 € έκαστο.

 Μετακίνηση και διαµονή συνέδρων

Οι σύνεδροι θα ρυθµίσουν µόνοι τους τον τρόπο µετακίνησης και διαµονής τους. Σύντοµα ο ΕΣΝΕ θα
ανακοινώσει προτεινόµενα ξενοδοχεία για διαµονή. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

teyxos35:teyxos32.qxd  28/6/2010  12:05 µµ  Page 5



6

ÅÈÍÉÊÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ

ÔÏÌÅÁÓ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁÓ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ

5ο Επιστηµονικό Συµπόσιο 
15 – 17 Οκτωβρίου 2010

Καστοριά 

Να αποσταλεί µε φαξ ή e-mail στον ΕΣΝΕ
Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών, Γ΄ Κτίριο 115 27 Αθήνα, Τηλ. 210 7702861 – 210 7485307
Fax: 210 7790360, email: esne@esne.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(σηµειώστε µε � και συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα)

Επώνυµο ..................................................................... Όνοµα ..................................................... ❒ κος ❒ κα

Νοσοκοµείο ................................................................ Τµήµα...........................................................................

∆ιεύθυνση .................................................................. Αρ. ................. Πόλη ....................................................

Ταχ. Κωδ. .................... Τηλ. .................................... Φαξ..................................... e-mail ................................

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κόστος εγγραφής Μέλη ΕΣΝΕ Μη Μέλη ΕΣΝΕ Φοιτητές - Σπουδαστές

Παρακαλούµε επιλέξτε κατηγορία 50 € ❒ 90 € ❒ 15 € ❒

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κόστος εγγραφής Μέλη ΕΣΝΕ Μη Μέλη ΕΣΝΕ Φοιτητές - Σπουδαστές

Παρακαλούµε επιλέξτε κατηγορία 70 € ❒ 110 € ❒ 25 € ❒

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

Την εγγραφή σας στο Συµπόσιο µπορείτε να την πραγµατοποιήσετε µε:
1. Αποστολή ταχυδροµικής επιταγής στα γραφεία του ΕΣΝΕ στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία σας
και το ανάλογο ποσό . 

2. Κατάθεση ανάλογου ποσού στην τράπεζα Alpha Αρ. Λογαριασµού 112-00 2786 016900 και αποστολή µε
Fax της απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης στο Fax του ΕΣΝΕ 210 7790360. Επισηµαίνουµε ότι, στην από-
δειξη της τραπεζικής κατάθεσης στην αιτιολογία είναι απαραίτητο να συµπληρώνετε την ένδειξη
«ΤΕΕΝ» και το Ονοµατεπώνυµό σας.

3. Άµεση εγγραφή στα Γραφεία του ΕΣΝΕ (εκτός της θερινής περιόδου  2 – 20 Αυγούστου), καθηµερινά
09:00 – 16:00

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να συµπληρώσετε την αίτηση εγγραφής µε τα στοιχεία σας και να
την αποστείλετε µε e-mail ή Fax ή να την καταθέσετε στα γραφεία του ΕΣΝΕ. 

Ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Εγγραφής...........................................................................................

Υπογραφή (ολογράφως) ...............................................................................................................................

✂
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