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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες 
Αγαπητοί φίλοι,  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σας 
καλωσορίζει στο 26ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. 
Το θέμα του φετινού συνεδρίου: «Νοσηλευτές και Μαίες για την Υγεία και Ευημερία» 
φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία που δίνουμε ως επαγγελματίες υγείας στο υπέρτατο 
αγαθό της υγείας του ανθρώπου, στη φροντίδα και στην ευημερία του ατόμου, της 
οικογένειας και της κοινωνίας.  
Υγεία για όλους: Σημαίνει ότι η υγεία είναι εφικτή για όλους σε κάθε χώρα. Η υγεία σε αυτό 
το πλαίσιο σημαίνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας αλλά μια πλήρη 
κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας που επιτρέπει στο άτομο να έχει κοινωνικά και 
οικονομικά μια παραγωγική ζωή. 
Η Υγεία πρέπει να προσφέρεται σε ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών-πολιτισμικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος στη 
ζωή και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
νοσηλευτικής και μαιευτικής, που δεν περιορίζεται από λόγους ηλικίας, χρώματος, πίστης, 
πολιτισμού, αναπηρίας ή ασθένειας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, 
πολιτικής, φυλής ή κοινωνικής θέσης.  
Οι νοσηλευτές και οι μαίες ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας που θα λαμβάνει υπόψη τους 
κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς καθοριστικούς παράγοντες της 
υγείας, τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη 
ασθενειών, τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών, την υπεράσπιση, την αποκατάσταση, 
τη διατομεακή δράση και τις επιστημονικές προσεγγίσεις για εντοπισμό των αναγκών στην 
υγεία του πληθυσμού. Προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας στο άτομο, στην οικογένεια και στην 
κοινότητα. Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της πρακτικής μας παρέχουμε κατάλληλη, 
προσβάσιμη και τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας. 
Ο κόσμος αναζητά τρόπους για την επίτευξη της Υγείας για Όλους. 
Η διακήρυξη της Alma Ata (1978) απέτυχε στην προσπάθειά της να παράσχει την 
υποσχόμενη «Υγεία για όλους» και 40 χρόνια μετά, ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Η κυριαρχία της θεώρησης της υγείας ως 
«απουσία ασθένειας» και η επικράτηση του ιατρικού μοντέλου υποδεικνύουν ότι η «Υγεία 
για όλους» δεν θα επιτευχθεί.  
Η γήρανση του πληθυσμού και η αλλαγή των μορφών της νόσου απαιτούν μια διαφορετική 
προσέγγιση στην υγεία που απαιτεί ένα ολιστικό μοντέλο που να βασίζεται στο άτομο. Σε 
αυτό το πλαίσιο επικεντρωνόμαστε με βάση τις επιστημονικές γνώσεις της νοσηλευτικής και 
της μαιευτικής και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρακτικής μας. 
Είμαστε και συνήγοροι και πάροχοι φροντίδας για άτομα και κοινότητες και βρισκόμαστε  
στην καλύτερη θέση να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των συστημάτων υγείας για την κάλυψη 
των αναγκών υγείας των πληθυσμών. Τασσόμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των πιο 
ευάλωτων ατόμων, παρέχουμε φροντίδα σε όλους, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής, 
εκπαιδεύουμε την κοινότητα για επίτευξη καλύτερης υγείας και ευημερίας και αναμένουμε 
αξιοποίηση από την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές για το καλώς νοούμενο συμφέρον των 
πολιτών. 

                                                                                                                                                                                             
Ιωάννης Λεοντίου 

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος 
Ιωάννης Λεοντίου 

Μέλος 
Μαρία Παναγιώτου 

Μέλος 
Νίκος Φλουρής 

Αντιπρόεδρος  
Σταύρος Βρυωνίδης 

Μέλος 
Παναγιώτης Τσοβίλης 

Μέλος 
Κυριάκος Ανδρέου 

Γραμματέας 
Αριστείδης Χωραττάς 

Μέλος 
Δέσπω Κωνσταντίνου 

Μέλος 
Φοίβος Ιωάννου 

Ταμίας 
Νίκος Χριστοφόρου 

Μέλος 
Γιάννης Τουμπής 

Μέλος 
Κυριάκος Ξυδιάς 

 
Μέλος 
Δημήτρης Λοΐζου 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Πρόεδρος 
Ιωάννης Λεοντίου 
Μέλος 
Σταυρος Βρυωνίδης 
Αριστείδης Χωραττάς 
Έλενα Αναστασίου 

Χριστιάνα Κουτα  

Δέσπω Κωνσταντίνου  
Μαρία Φελλά Χριστοδούλου 
Μάριος Γεωργίου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΣΥΝΜ 

Πρόεδρος 
Αριστείδης Χωραττάς 
Αντιπρόεδρος 
Κυριάκος Ανδρέου 
Γραμματέας 
Μαρία Παναγιώτου 
Ταμίας 
Φοίβος Ιωάννου 
Μέλος 
Γίαννος Τουμπής 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Παναγιώτης Τσοβίλης – Πρόεδρος Ο.Ε Άντρη Γεωργαλλίδου Μαρία Γεωργίου Χριστιάννα Αναστασίου 

Μαρία Παναγιώτου– Γραμματέας Ο.Ε Μάριος Γρηγορίου Σόλωνας Κωνσταντή Στέλιος Αντωνίου 

Νίκος Χριστοφόρου – Ταμίας Ο.Ε Γιάννης Δημητρακόπουλος Κυριακή Παλαμά Χρίστος Τσεκούρας 

Δημήτρης Λοΐζου Αυξέντης Ττοφή Δέσποινα Λαζάρου Αναστασία Παπαδοπούλου 

Νίκος Φλουρής Δέσπω Μιχαήλ Μαργαρίτα Τουμασή Άντρη Παναγή 

Κυριάκος Ξυδιάς Μαρία Λεωνίδου Μαρία Δημητριάδου Μικαέλλα Χαράκη 

Γιάννης Τουμπής Δέσποινα Στυλιανού Αφροδίτη Κασίνη Δέσπω Ρωσσίδου 

Γεωργία Γεωργίου Ιωάννα Τιμοθέου Μάριος Βασιλείου  

Στέλλα Λεοντίου Χριστόφορος Τεμπριώτης Σταυρούλα Μιχαήλ  
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ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Οι προεγγραφές και εγγραφές γίνονται με την αποστολή των σχετικών Δελτίων συνοδευόμενων από 

το σχετικό αντίτιμο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019. Τα Συμπληρωμένα Δελτία παραλαμβάνονται από τα 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επαρχιακών Επιτροπών και της Οργανωτικής Επιτροπής.  

Οι Σύνεδροι Εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 26
ο
 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 15 Νοεμβρίου 2019 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Από 16 Νοεμβρίου 2019  

Νοσηλευτές/τριες, Μαίες, Επισκέπτες/τριες Υγείας 

μέλη ΠΑΣΥΝΜ 

 

€40.00 

 

€60.00 

Φοιτητές/τριες €30.00 €50.00 

Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας €90.00 €110.00 

 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 22 Νοεμβρίου 2019 επιστρέφεται το 50% του ποσού. Μετά τις 

23 Νοεμβρίου 2019 δεν γίνεται καμία επιστροφή. 

Το κόστος προεγγραφής/εγγραφής περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

 Συνεδριακό υλικό: φάκελος, πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή, πρόγραμμα συνεδρίου, κάρτα    
Συνέδρου, πιστοποιητικό παρακολούθησης  

 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 29 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο αποτελεί χορηγία του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών για τους Συνέδρους.  

Διαμονή Συνέδρων 

Το ξενοδοχείο Saint Raphael Resort 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 κράτηση σας, δηλώνοντας την ιδιότητα σας ως σύνεδρος του 26

ου
 Παγκύπριου Συνεδρίου 

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Τηλ. επικοινωνίας 25834306. 

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  Διαλέξεις σε ειδικά θέματα 
 Ελεύθερες Ανακοινώσεις   Αναρτημένες Ανακοινώσεις  
 Εργαστήρια  Φοιτητική Σύνοδος 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων, 8η Σεπτεμβρίου 2019 

 

1. Οι εισηγητές καλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν το Έντυπο Υποβολής Εργασίας 
το αργότερο μέχρι την 8

η
 Σεπτεμβρίου 2019. 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 2019 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 πιο 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)……………………..………........................…… 
…………………………………………........................... 
 
Εννοιολογικό/ Θεωρητικό υπόβαθρο (50cpi) 
(25 cpi) ………………………………........................... 
………………………………………..........................… 
 
Μέθοδος (50cpi)  
(25 cpi) ...................................................................... 
................................................................................... 

 

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

mailto:nursingconference@hotmail.com
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 

4 Οκτωβρίου 2019. 
 Οι συγγραφείς των εργασιών που θα εγκριθούν, συμμετέχουν στα «Κίνητρα ΠΑΣΥΝΜ 2016-

2020» 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   Νεφρολογική Νοσηλευτική 
 Διά βίου Μάθηση  Λοιμώξεις και Λοιμώδη Νοσήματα 

 Κοινοτική Νοσηλευτική  Ογκολογική Νοσηλευτική 
 Επιδημιολογία  Γεροντολογική Νοσηλευτική 
 Μαιευτική  Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 
 Νοσηλευτική Παιδιών και Εφήβων  Πληροφορική Υγείας 
 Επείγουσα Νοσηλευτική  Υγεία, Ευημερία και Ασφάλεια 

 Εντατική Νοσηλευτική  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 Παθολογική Νοσηλευτική  Πολιτική Υγείας 
 Χειρουργική Νοσηλευτική  Ανάπτυξη Ηγετικών Στελεχών 
 Σύγχρονες Τάσεις και Εξελίξεις στην 

Υγεία 
 Επικοινωνία και Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας  
 

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.  
 

 
 
 


