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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες
Αγαπητοί φίλοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σας καλωσορίζει στο 25ο Παγκύπριο Συνέδριο
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου: «Νοσηλευτές και Μαίες: Ηγετική φωνή για το δικαίωμα στην Υγεία» στοχεύει να αναδείξει τη
σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές και οι μαίες σε όλο το φάσμα παροχής υπηρεσιών και φροντίδας
υγείας στους συνανθρώπους μας.
Για τους νοσηλευτές και τις μαίες η Υγεία αποτελεί υπέρτατο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι
άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας σε μια εποχή που η κοινωνία το
χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Είμαστε εμείς που εργαζόμαστε καθημερινά σε χώρους παροχής φροντίδας και είμαστε σε
θέση να συμβάλουμε στη διαμόρφωση πολιτικής για την υγεία και στη λήψη αποφάσεων.
Οι αποφάσεις και παρεμβάσεις μας στους χώρους εργασίας μας καθιστούν ικανούς να συνδράμουμε στο μετασχηματισμό της
φροντίδας υποστηρίζοντας την καθολική κάλυψη υγείας έτσι ώστε κανένα άτομο να μην μείνει πίσω. Είμαστε η φωνή που
υποστηρίζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σύστημα φροντίδας και ενώνουμε τη φωνή μας ώστε να επηρεάσουμε την
πολιτική υγείας, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών.
Σε σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
υγείας (2017) υπογραμμίζεται ότι οι δημόσιες πολιτικές παραμελούν τη σημασία των προϋποθέσεων για κακή ψυχική υγεία,
όπως η βία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η απομόνωση και οι επιβλαβείς συνθήκες εργασίας.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσεγγίσεις που δεν προστατεύουν το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό
περιβάλλον αποτυγχάνουν να προωθήσουν τη ψυχική υγεία και την ευημερία κατά τη διάρκεια της ζωής.
Λόγω αυτών των αλληλεξαρτήσεων, η νοσηλευτική και η μαιευτική πρέπει να εκπροσωπείται και να συμμετέχει στη λήψη
αποφάσεων υψηλού επιπέδου και να υποστηρίζεται και να προωθείται η νοσηλευτική και μαιευτική ηγεσία.
Οι νοσηλευτές και οι μαίες είναι σε θέση να γνωρίζουν το πλαίσιο της παροχής φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης, της οικονομικής αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης των πόρων, το κόστος της
υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης στη φροντίδα. H συμμετοχή μας στην παροχή υπηρεσιών υγείας εστιάζει στη
διασφάλιση παροχής ποιοτικής φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην
κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των ασθενών.
Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής κατανοούν ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία για αντιμετώπιση των
προκλήσεων σε ό,τι αφορά στην κατοχύρωση του δικαιώματος των πολιτών και την πρόσβασή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες
φροντίδας.
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ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι προεγγραφές και εγγραφές γίνονται με την αποστολή των σχετικών Δελτίων συνοδευόμενων από
το σχετικό αντίτιμο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018. Τα Συμπληρωμένα Δελτία παραλαμβάνονται από τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επαρχιακών Επιτροπών και της Οργανωτικής Επιτροπής.
ο

Οι Σύνεδροι Εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 25 Παγκύπριο Συνέδριο
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με έμβασμα και πλήρη στοιχεία στον ακόλουθο λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ IBAN: CY95 0020 0114 0000 0001 0141 8900.
Το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι όπως φαίνεται πιο κάτω:
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ
Έως 9 Νοεμβρίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από 10 Νοεμβρίου 2018

€40.00
€30.00
€90.00

€60.00
€50.00
€110.00

Νοσηλευτές/τριες, Μαίες, Επισκέπτες/τριες Υγείας
μέλη ΠΑΣΥΝΜ
Φοιτητές/τριες
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας

Τονίζεται ότι Νοσηλευτές/ Μαίες/ Επισκέπτριες Υγείας που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς τον σύνδεσμο, κατά την υποβολή της δήλωσης, θα καταβάλουν αντίτιμο ως «Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας».
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018 επιστρέφεται το 50% του ποσού. Μετά τις
17 Νοεμβρίου 2018 δεν γίνεται καμία επιστροφή.
Το κόστος προεγγραφής/εγγραφής περιλαμβάνει:





Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
Συνεδριακό
υλικό:
παρακολούθησης

φάκελος,

πρακτικά

Συνεδρίου,

κάρτα

Συνέδρου,

πιστοποιητικό

Ροφήματα κατά τα διαλείμματα του Συνεδρίου, το γεύμα το μεσημέρι της Παρασκευής

Στο πιο πάνω κόστος περιλαμβάνεται Χορηγία €10 από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Κύπρου για κάθε Νοσηλευτή/ Μαία/ Επισκέπτρια Υγείας εγγεγραμμένο στα μητρώα Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής Κύπρου.
Το γεύμα την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο αποτελεί χορηγία του Παγκύπριου
Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών για τους Συνέδρους.
Διαμονή Συνέδρων
Το ξενοδοχείο Hilton Park προσφέρει ειδικές τιμές για συνέδρους εσωτερικού που επιθυμούν να προκρατήσουν
διαμονή με πρόγευμα. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προκρατήσουν δωμάτια για διαμονή στο ξενοδοχείο
Hilton Park, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν και προβούν στις ανάλογες διευθετήσεις με την διεύθυνση
του ξενοδοχείου. Λόγω περιορισμένων διαθέσιμων δωματίων παρακαλείστε όπως διευθετήσετε έγκαιρα την
ου
κράτηση σας, δηλώνοντας την ιδιότητα σας ως σύνεδρος του 25 Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής. Τηλ. επικοινωνίας 22695111.
Εκθεσιακός Χώρος
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου αναμένεται να λειτουργήσει χώρος έκθεσης υπηρεσιών, προϊόντων και
υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνει:





Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Εργαστήρια





Διαλέξεις σε ειδικά θέματα
Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Φοιτητική Σύνοδος
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων, 8η Σεπτεμβρίου 2018
1.

Οι εισηγητές καλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν το Έντυπο Υποβολής Εργασίας
η
το αργότερο μέχρι την 8 Σεπτεμβρίου 2018. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν
αποδεκτές θα δημοσιευθούν στα πρακτικά και την ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
2. Οι εισηγητές παρακαλούνται όπως παραθέσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναφέρονται
στο τρίπτυχο Έντυπο Υποβολής Εργασίας:
 Το επώνυμο του συγγραφέα να προηγείται του ονόματος.
 Η ταχυδρομική διεύθυνση, ο χώρος και η θέση εργασίας: Μονάδα Υγείας / Πανεπιστήμιο /
Οργανισμός, η πόλη και η χώρα προέλευσης να αναφέρονται.
 Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος.
 Η Θεματική Ενότητα που αντιπροσωπεύει καλύτερα την εργασία να προσδιοριστεί
ανάλογα.
 Σε περίπτωση Ομαδικής εργασίας θα πρέπει να παρατεθεί το ονοματεπώνυμο όλων των
συνεργατών με πρώτο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για αλληλογραφία. Το
ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι
υπογραμμισμένο.
 Η προτίμηση για Ελεύθερο Θέμα ή Αναρτημένο Έκθεμα ή Εργαστήρι να προσδιοριστεί
ανάλογα.
 Σε περίπτωση επιλογής Ελεύθερου Θέματος ή Εργαστηρίου να προσδιοριστεί ο τρόπος
παρουσίασης.
 Η διασφάλιση επιστημονικής και φιλολογικής επιμέλειας της περίληψης είναι αναγκαία.
3. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
4. Το πλήρες κείμενο των εργασιών που θα εγκριθούν θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 16
Νοεμβρίου 2018 και οι ολοκληρωμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του
Συνδέσμου.
5. Η παρουσίαση των εργασιών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και σε όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα του Συνεδρίου θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Δομή και Αποστολή περιλήψεων
Οι εισηγητές παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν στο τρίπτυχο Έντυπο Υποβολής Εργασίας και
αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τις περιλήψεις των εργασιών τους σύμφωνα με τις πιό κάτω
οδηγίες :
 Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο με γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους
12 στιγμών (cpi) και σε διάστημα 1,5.
 Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 250 έως 300 λέξεις.
 Ο τίτλος της εργασίας να περιλαμβάνει δόκιμες ορολογίες και να είναι γραμμένος με Μικρά
γράμματα.
 Να αναφέρεται ολογράφως, πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα των συγγραφέων. Μη
παραθέσετε μόνο τα αρχικά του ονόματος ή/και του επωνύμου.
 Να είναι υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 Η περίληψη να χαρακτηρίζεται από λογική συνοχή, εκφραστική και συντακτική επιμέλεια και να
διακρίνεται από δόκιμες ορολογίες σε σχέση με το θέμα που πραγματεύεται.
 Η δόμηση των περιλήψεων αφορά πανομοιότυπα όλους τους τύπους παρουσίασης (ελεύθερο
θέμα, αναρτημένο έκθεμα, εργαστήρι)
 Η περίληψη για ερευνητική εργασία να είναι δομημένη ως εξής:
 Εισαγωγή/υπόβαθρο
 Σκοπός και στόχοι
 Μέθοδος (ερευνητικός σχεδιασμός, δείγμα και δειγματοληψία, συλλογή και ανάλυση
δεδομένων)
 Αποτελέσματα (τεκμηριωμένες απαντήσεις στο σκοπό και τους στόχους)
 Συμπεράσματα, κλινικές εφαρμογές ευρημάτων και εισηγήσεις
 Η Περίληψη για βιβλιογραφική ανασκόπηση να είναι δομημένη ως εξής:
 Εισαγωγή/υπόβαθρο
 Σκοπός και στόχοι
 Μέθοδος (βάσεις δεδομένων, χρόνος διεξαγωγής αναζήτησης, κριτήρια εισδοχής και
αποκλεισμού άρθρων, μεθοδολογία για τη διαλογή των επιλεγμένων άρθρων και την
ανάλυση ευρημάτων)
 Αποτελέσματα (τεκμηριωμένες απαντήσεις στο σκοπό και τους στόχους)
 Συμπεράσματα, κλινικές εφαρμογές ευρημάτων και εισηγήσεις
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Τα αναρτημένα εκθέματα που θα εγκριθούν για παρουσίαση θα πρέπει να είναι δομημένα και
εμφανίσιμα σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 Οι διαστάσεις του αναρτημένου εκθέματος να είναι 110εκ ύψος και 80 εκ. πλάτος.
 Το αναρτημένο έκθεμα να παρουσιαστεί σύμφωνα με το πιο κάτω υπόδειγμα.
 Ο τίτλος του θέματος να βρίσκεται στο άνω μέρος του εκθέματος και τα κείμενα να
δομηθούν με κάθετη σειρά σε δύο στήλες. Στο άνω μέρος της αριστερής στήλης να
παρατεθεί η εισαγωγή και στο κάτω μέρος της δεξιάς στήλης τα συμπεράσματα και οι
εισηγήσεις της εργασίας.
 Στην παρουσίαση του αναρτημένου εκθέματος δεν χρειάζεται περίληψη.
 Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναγράφονται κάτω από τον τίτλο.
 Οι επικεφαλίδες που προσδιορίζουν τα διάφορα μέρη της δόμησης της εργασίας (π.χ.
Εισαγωγή, Συμπεράσματα κ.τ.λ), να αναγράφονται με γραμματοσειρά μεγέθους 50
στιγμών (cpi), ενώ τα κείμενα με μέγεθος 25 στιγμών (cpi) και σε διάστημα 1,5. Οι
παράγραφοι να ξεχωρίζουν με ένα επιπλέον διάστημα.
 Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε
να επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη ανάγνωση του περιεχομένου του εκθέματος και
να παρέχουν την ευχέρεια για παράθεση απεικονιστικού υλικού.
 Όλο το απεικονιστικό υλικό (διαγράμματα, γραφήματα, φωτογραφίες και πίνακες), που
ενδεχομένως να περιέχεται στο έκθεμα, να χαρακτηρίζεται από ευκρίνεια και σε κάθε
περίπτωση να παρατίθενται επιπρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες.
 Συνιστάται η χρήση διαφορετικού χρώματος γραμματοσειράς για τις επικεφαλίδες και τα
κείμενα του αναρτημένου εκθέματος.
 Ο εισηγητής έχει την ευθύνη παραλαβής του αναρτημένου του εκθέματος με τη λήξη της
παρουσίασης του.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο συγγραφέων
Εισαγωγή (50 cpi)
(25cpi)……………………..………........................……
…………………………………………...........................

Αποτελέσματα (50cpi)
(25cpi) ……...................…………………………………
………………....................……………………………….

Εννοιολογικό/ Θεωρητικό υπόβαθρο (50cpi)
(25 cpi) ………………………………...........................
………………………………………..........................…

Συζήτηση (50cpi)
(25cpi) .........................................................................
.....................................................................................

Μέθοδος (50cpi)
(25 cpi) ......................................................................
...................................................................................

Συμπεράσματα/ Εισηγήσεις (50cpi)
(25cpi) ……………………….....................……………
………………………………………….......................…



Οι περιλήψεις γίνονται αποδεκτές σε ηλεκτρονική μορφή ΜΟΝΟ (όχι σάρωση), σε πρόγραμμα
Microsoft Word στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αποστολής Εργασιών

nursingconference@hotmail.com
Διαδικασία Πιστοποίησης με Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής / Μαιευτικής
Εκπαίδευσης:
Η πιστοποίηση των Διεθνών Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Εκπαίδευσης από την
Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ προϋποθέτει όπως οι εισηγητές εργασιών και εργαστηρίων
υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένο το τρίπτυχο Έντυπο Υποβολής Εργασιών που περιλαμβάνει
τα στοιχεία υποβολής της εργασίας, το έντυπο βιογραφικού και την περίληψη.

Όλα τα πιο πάνω έντυπα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου
Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών: http://www.cyna.org
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Η παραχώρηση των Διεθνών Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης σε συνέδρους και
εισηγητές προϋποθέτει τη διαβεβαίωση της φυσικής παρουσίας τους στις αίθουσες διεξαγωγής των
εργασιών του Συνεδρίου. Η φυσική παρουσία θα ελέγχεται κατά το χρόνο εισόδου και εξόδου από τις
αίθουσες.

Έγκριση εισηγήσεων
Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή του πλήρους πακέτου υποβολής εργασιών σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.
2. Ακρίβεια προσέγγισης του θέματος.
3. Προαγωγή της τέχνης και επιστήμης της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.
4. Συσχέτιση με το θέμα και τις Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου.
5. Σαφήνεια, φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια κειμένων.
6. Να υπάρχει τεκμηρίωση πορισμάτων/συμπερασμάτων.
7. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, απαραίτητα θα πρέπει να ικανοποιούν επαρκώς όλα τα
πιο πάνω κριτήρια και να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις οδηγίες δόμησης και
αποστολής.
 Οι εισηγητές θα ενημερωθούν για την έγκριση ή μη των εργασιών τους το αργότερο μέχρι τις
29 Σεπτεμβρίου 2018.
 Οι συγγραφείς των εργασιών που θα εγκριθούν, συμμετέχουν στα «Κίνητρα ΠΑΣΥΝΜ 20162020» όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το Σύνδεσμο στη σχετική ανακοίνωση.
 Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει για τους λόγους τυχόν
απόρριψης εργασίας.

Θεματικές Ενότητες
Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή καλωσορίζει την υποβολή εργασιών στα πιο
κάτω θέματα:

 Νοσηλευτική Εκπαίδευση
 Διά βίου Μάθηση
 Κοινοτική Νοσηλευτική
 Επιδημιολογία
 Μαιευτική
 Νοσηλευτική Παιδιών και Εφήβων
 Επείγουσα Νοσηλευτική
 Εντατική Νοσηλευτική
 Παθολογική Νοσηλευτική
 Χειρουργική Νοσηλευτική
 Σύγχρονες Τάσεις και Εξελίξεις στην
Υγεία
 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

 Νεφρολογική Νοσηλευτική
 Λοιμώξεις και Λοιμώδη Νοσήματα
 Ογκολογική Νοσηλευτική
 Γεροντολογική Νοσηλευτική
 Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
 Πληροφορική Υγείας
 Υγεία, Ευημερία και Ασφάλεια
 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 Πολιτική Υγείας
 Ανάπτυξη Ηγετικών Στελεχών
 Επικοινωνία και Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού

Τεχνικός Εξοπλισμός
 Προβολές με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (π.χ. PowerPoint)
* Σημείωση: Σε περίπτωση που η παρουσίαση οποιασδήποτε εργασίας προϋποθέτει οποιονδήποτε
άλλο εξειδικευμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, παρακαλείστε όπως το δηλώσετε στο έντυπο υποβολής
εργασιών, έτσι ώστε η Οργανωτική Επιτροπή να προβεί στις ανάλογες διευθετήσεις.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στοιχεία αλληλογραφίας εισηγητή
Επώνυμο :………………………………………………………………………………………............................
Όνομα: .......................................................................................................................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………..........................
Χώρος και θέση Εργασίας: ……………………………………………………………………..........................
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ……………………………………………………………………….........................
Φαξ: ……………………………..….. Email: ……………………………………............………………………
Είδος Εισήγησης
Τίτλος Εργασίας: ……………………………………………………………………………….........................
Θεματική ενότητα (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο): ..........................................................................................
Ερευνητική Εργασία:

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:

Ατομική Εργασία:

Ομαδική Εργασία:

Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας παρακαλώ καταχωρήστε το ονοματεπώνυμο των συνεργατών, τα
ακαδημαϊκά τους προσόντα, τη θέση και το χώρο εργασίας τους.
Α/α

Ονοματεπώνυμο

Χώρος εργασίας

Θέση / Τίτλος

Ακαδημαϊκά προσόντα

1
2
3
4
5

Ελεύθερο θέμα:

Αναρτημένο έκθεμα:

Εργαστήρι:

Τρόπος παρουσίασης και αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός
Power Point:

Άλλο / δηλώστε…………………………………………........................................

Αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για πραγματοποίηση της παρουσίασης/ εργαστηρίου:
....................................................................................................................................................................
Επισυνάπτεται συμπληρωμένο το έντυπο βιογραφικού σημειώματος και η περίληψη
_____________________________________________________________________________
Συγκατατίθεμαι όπως σε περίπτωση έγκρισης της εργασίας μου, η περίληψη ή/και ολόκληρη η εργασία
μου να κοινοποιηθεί σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του Συνεδρίου, συμπεριλαμβανόμενης της
ιστοσελίδας του Συνδέσμου.
Ημερομηνία: ………………………………

Υπογραφή: ……………………………………...
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Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

ΕΝΤΥΠΟ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε πλήρως το έντυπο.
Το έντυπο συμπληρώνεται µόνο για τον κύριο εισηγητή της εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

________________________________________________________________________
Τίτλος της Συνόδου (εάν ισχύει):____________________________________________
Τίτλος Παρουσίασης:______________________________________________________
________________________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο:_________________________________________________________
Ακαδημαϊκά Προσόντα:____________________________________________________
Παρούσα επαγγελματική θέση: _____________________________________________
________________________________________________________________________
Χώρος εργασίας: ________________________________________________________
Σκοπός εισήγησης: (να διαφαίνεται καθαρά το όφελος για Νοσηλευτές/ Μαίες)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Στόχοι εισήγησης: (να διαφαίνεται καθαρά το όφελος για Νοσηλευτές/ Μαίες)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ειδική Εκπαίδευση/ Εμπειρία η οποία να αποδεικνύει τη σχέση του εισηγητή με το
θέμα τηςεισήγησης:_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δόμηση του κειμένου να είναι σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες υποβολής εργασίας και η
έκταση του να κυμαίνεται από 250 - 300 λέξεις.
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