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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ  

 

Πξνέδξνπ Γηεκεξίδαο 

 
 
 
Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

            Έρσ ηελ ηηκή θαη ηελ ραξά λα ζαο πξνζθαιέζσ ζηελ 3
ε
 Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα, ε 

νπνία δηνξγαλώλεηαη από ηελ Ννζειεπηηθή Τπεξεζία Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ». Θα ιάβεη ρώξα ζην 

Ακθηζέαηξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηηο 15-16 Μαξηίνπ 2019. 

            θνπόο  ηεο Γηεκεξίδαο «ΑΠΟ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ ΛΤΥΝΟΤ, ΣΟ ΦΧ ΣΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ» είλαη ε παξνπζίαζε ζύγρξνλσλ  λνζειεπηηθώλ ζεκάησλ  κε ζηόρν ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ Ννζειεπηώλ/ηξηώλ 

βάζεη ησλ πξόζθαησλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα παξέρνπλ πνηνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή θξνληίδα ζηνπο αζζελείο κέζα ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

           Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηεκεξίδαο  θαηαμησκέλνη ζπλάδειθνη ζα αλαπηύμνπλ ηηο πιένλ 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Ννζειεπηηθήο κε ζθνπό λα δηεγείξνπλ ηε ζθέςε, λα 

πξνθαιέζνπλ ηνλ δηάινγν θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Απεπζύλεηαη  ζε 

όινπο ηνπο Ννζειεπηέο/ηξηεο - Δπαγγεικαηίεο πγείαο.  

           Με ηε βεβαηόηεηα όηη ε παξνπζία θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζαο ζα απνηειέζνπλ ηελ 

θαιύηεξε εγγύεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο 3
εο

 Ννζειεπηηθήο Γηεκεξίδαο «ΑΠΟ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ 

ΛΤΥΝΟΤ, ΣΟ ΦΧ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ»ζα ραξνύκε λα ζαο θαισζνξίζνπκε.  

 

   Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

 

            Υαξηησκέλε Ληάζθνπ 

 

Γηεπζύληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

               Γ.Ν.Α. ¨Ζ ΔΛΠΗ¨ 

 

             Πξόεδξνο Γηεκεξίδαο 

 
 
 



 

 

 

Πξόεδξνο Γηεκεξίδαο 

                   Ληάζθνπ Υαξηησκέλε, Γηεπζύληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

 

 

Μέιε Γηεκεξίδαο 

                 Αγηαλλίηνπ Αηθαηεξίλε, Πξντζηακέλε 1νπ  Ννζειεπηηθνύ Σνκέα 

                 Κνληνγηάλλε Υακατδή,RN/MSc, Πξντζηακέλε 2νπ Ννζειεπηηθνύ  Σνκέα 

 

 

Οξγαλσηηθή επηηξνπή Γηεκεξίδαο 

                                       Πξόεδξνο: Κνληνγηάλλε Υακατδή  

                                                       Μέιε 

o Αγηαλλίηνπ Αθαηεξίλε,Πξντζηακέλε1νπ Ννζειεπηηθνύ Σνκέα 

o Αλδξενπνύινπ Διέλε, MSc,Πξντζηακέλε Μ.ΔΘ.Δ-Αηκνδπλακηθό 

o Βηδάιε Πελειόπε, MSc Πξντζηακέλε Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο   

o Γθάκαξε Φσηεηλή, RN,/ MSc ΩΡΛ- Οθζ. 

o Γεκνπνύινπ Δπαγγειία, RN,Μ.Δ.Θ.Δ. 

o Καιαληδή Βαζηιηθή,RN, Πξντζηακέλε Kαξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο   

o Καιθαλάθνπ Αλησλία,RN,Πξντζηακέλε Α΄ Παζνινγηθνύ Σκήκαηνο  

o Καληνύ Διέλε, RN,Αηκνδπλακηθό 

o Λακπξόπνπινπ Αγγειηθή, RN,Μ.Δ.Θ.Δ. 

o Μαιηζζόβα Βαζηιηθή, RN, Υεηξνπξγείν 

o Μαιηλίδνπ Διηζάβεη RN,Αηκνδπλακηθό 

o Μήλα Βαζηιηθή RN/MSc, Υεηξνπξγείν 

o Νηειή Φαλή,RN/MSc,Πξντζηακέλε Αγγεηνρ. Σκήκαηνο 

o Παλόπνπινο ηαύξνο RN, Μ.Δ.Θ.Δ. 

o Παππά Μαξία, RN,Μ.ΔΘ.Δ.  

o Παπαδνπνύινπ Βαζηιηθή, Πξντζηακέλε  Β΄ Παζνινγηθνύ Σκήκαηνο 

o θπινγηάλλεο Γεώξγηνο, RN/MSc, Αηκνδνζία 

o Σαζηνπνύινπ Ησάλλα,RN,Μ.Δ.Θ.Δ. 

o Σνπκπέθε Δηξήλε-Μαξγαξίηα RN,/ MSc, ΝΔΛ 

o Σδηάηδηνο Αζαλαζηνο RN,MSc,Γ.Ν.Α «ΓΑΦΝΗ» 

o Φιπηνύξε Γήκεηξα, RN/MSc, Δ.Δ.Ι 

 



 

 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή επηηξνπή δηεκεξίδαο 

 

Πξόεδξνο: Παπαγεσξγίνπ Αζεκίλα 

Μέιε 

o Αξάπνγινπ Νηθνιέηηα,RN Παζνινγηθό Σκήκα 

o Αξηέκε νθία,RN/MSc,M.E.Θ.E., Τπνςήθηα Γηδάθησξ 

o Αλδξένπ Αηθαηεξίλε, RN/MSc, Παζνινγηθό Σκήκα 

o Βάιαξε Γεσξγία,RN/MSC,Πξντζηακέλε Οπξνινγηθνύ Σκήκαηνο 

o Βαζηιείνπ Διέλε, RN/ MSc, Αλαηζζεζηνινγηθό Σκήκα 

o Γξαρηίδεο Γεώξγηνο RN/MSc Υεηξνπξγείν 

o Κξνκκύδα Δπζπκία, RN Αηκνδνζία 

o Μήηζε Γεκεηξνύια,RN/MSc,E.E.I., Τπνςήθηα Γηδάθησξ 

o Μνπηζέινπ Μαξία, RN/ MSc, Αλαηζζεζηνινγηθό Σκήκα 

o αισλίδεο Θενθύιαθηνο RN, Γξ. εθεκεξεπόλησλ Ν.Τ. 

o άξξνπ Μαξία, RN /MSc, Αηκνδπλακηθό, Τπνςήθηα Γηδάθησξ 

o ηαζηλνπνύινπ Δπγελία,RN/MSc, ΜΔΘ, Τπνςήθηα Γηδάθησξ 

o Σζεθνύξα Γεσξγία,RN,Aγγ-θό Σκήκα 

o Σζηξνγηάλλε Αιεμάλδξα, RN,Μ.ΔΘ.Δ 

o Σνπκπέθε Δηξήλε-Μαξγαξίηα,RN/MSc,ΝΔΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ  ΤΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ 

Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ  ζηελ 3ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα  κε 

εξγαζίεο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πεξίιεςε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο  πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

  Η δνκή ηεο πεξίιεςεο ηόζν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο όζν θαη ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 ΔΗΑΓΧΓΖ – ΚΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ -

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  ηελ αξρή ηεο θάζε παξαγξάθνπ, λα αλαγξάθεηαη κε έληνλε γξαθή θαη κε 

θεθαιαία ν αληίζηνηρνο ηίηινο π.ρ. ΔΙΑΓΩΓΗ, ΚΟΠΟ, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

θηι. 

  Σν θείκελν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 

12pt. θαη λα έρεη πιήξε ζηνίρηζε. 

  Σν θείκελν ηεο πεξίιεςεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 250 ιέμεηο, ρσξίο 

λα ππνινγίδνληαη ν ηίηινο, ηα νλόκαηα θαη νη θνξείο. 

      Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο λα είλαη γξακκέλνο κε ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ 

ζε έληνλε γξαθή. Ακέζσο κεηά ηνλ ηίηιν  αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ, λα είλαη ζηελ νλνκαζηηθή, κε πεδά γξάκκαηα θαη λα αλαθέξεηαη 

πξώηα ην επώλπκν θαη ζηε ζπλέρεηα ην όλνκα νινγξάθσο. 

  Να έρεη ππνγξακκηζηεί ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ 

εξγαζία. 

  Κάησ από ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ζε παξαπνκπή, κε δείθηε-αξηζκό, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ ζπγγξαθέσλ θαζώο θαη ν εξγαζηαθόο ρώξνο 

πξνέιεπζεο. Η αξίζκεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο κε δείθηε αξηζηεξά 

ζην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ αληηζηνηρεί. 

  Μεηαμύ ηνπ ηίηινπ ηεο εξγαζίαο, ησλ νλνκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ, ησλ ηίηισλ 

ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θελό. 

  Η πεξίιεςε λα απνζηέιιεηαη σο επηζπλαπηόκελν αξρείν Word ην νπνίν ζα 

θέξεη σο νλνκαζία ην επώλπκν ηνπ νκηιεηή. 

  Οη ζπγγξαθείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο πεξηιήςεηο κόλν ειεθηξνληθά ζην 

email: dydimerida@elpis.gr 

  Πεξηιήςεηο εξγαζηώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέζσ fax δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

  Ωο ζέκα ζην email λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε :3ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα -

Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

  Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο πεξίιεςεο ηεο εξγαζίαο, ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα 

απνζηείιεη εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ, ειεθηξνληθά βεβαίσζε παξαιαβήο 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζαο απνζηαιεί βεβαίσζε ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε 

ζηα ηειέθσλα 213 203 9131 -007 -009  

  Η Δπηζηεκνληθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε απνδνρήο κηαο 

εξγαζίαο αλ δελ πιεξνί ηνπο παξαπάλσ όξνπο. 



 

 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΟΜΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΣΗΣΛΟ: εκεηώλεηαη  ν πιήξεο ηίηινο ηεο εξγαζίαο κε θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο. 

 

ΤΓΓΡΑΦΔΙ: Αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηελ νλνκαζηηθή, κε πεδά γξάκκαηα θαη λα αλαθέξεηαη πξώηα ην επώλπκν θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην όλνκα νινγξάθσο θαη λα έρεη ππνγξακκηζηεί ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα 

πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία. 

Π.ρ.  1Παπαδόπνπινο Ισάλλεο, 2Παπαδνπνύινπ Μαξία, 3Ισαλλίδεο  Γεώξγηνο 

ΣΙΣΛΟΙ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ: Κάησ από ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ζε παξαπνκπή, κε 

δείθηε-αξηζκό, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ ζπγγξαθέσλ θαζώο θαη ν 

εξγαζηαθόο ρώξνο πξνέιεπζεο. Η αξίζκεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο κε 

δείθηε αξηζηεξά ζην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα πνπ αληηζηνηρεί. 

1 Ννζειεπηήο, TE, MSc,  PhD, ΣΔΠ, Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

2  Ννζειεύηξηα ,ΠΔ, Αλαηζζεζηνινγηθό Σκήκα, Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

3  Ννζειεπηήο, ΣΔ, MSc, ΜΔΘ, Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Πεξηιακβάλεη 3-6 ζεηξέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο κειέηεο ηνπ αλαθεξόκελνπ αληηθεηκέλνπ.  

 

ΚΟΠΟ: Αλαθέξεηαη ν ζθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ή ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθόπεζεο. 

 

ΤΛΗΚΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ ηεο κειέηεο θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλεύξεζε ησλ  

βηβιηνγξαθηθώλ παξαπνκπώλ. Αλαθέξνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο όπνπ αλέηξεμε 

ν ζπγγξαθέαο θαη πνηεο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Αλαθνξά ησλ ζεκαληηθόηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο, 

ελώ γηα ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κειεηώλ ή ησλ αλαζθνπηθώλ αλαθνξώλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Να είλαη θαηαλνεηά, ζαθή  θαη λα αλαθέξεηαη ε πξνζθνξά 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ή βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο ζηελ 

λνζειεπηηθή επηζηήκε. 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Αλαθέξεηαη ην Ολνκαηεπώλπκν, email, 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ: 08/02/2019 

Οη ζπγγξαθείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο πεξηιήςεηο κόλν 

ειεθηξνληθά ζην email: dydimerida@elpis.gr  



ΟΓΖΓΗΔ  ΔΓΓΡΑΦΖ 

 

 

Οη πξνεγγξαθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε 3
ε 

Ννζειεπηηθή δηεκεξίδα 

κε ζέκα «ΑΠΟ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ ΛΤΥΝΟΤ ΣΟ ΦΧ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ» 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζπκπιεξώλνληαο ηε θόξκα εγγξαθήο θαη απνζηέιινληαο ηελ  

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dydimerida@elpis.gr 

 

 

Ζ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ ΔΗΝΑΗ ΓΧΡΔΑΝ 

 

ΘΑ ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ 8 ΜΟΡΗΑ  ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ                            

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dydimerida@elpis.gr


 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

 

ΟΝΟΜΑ/ΔΠΗΘΔΣΟ: 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: 

 

ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ: 

 

ΣΖΛ.ΔΠΗΚΟΗΝ.: 

 

EMAIL: 

 

 

  

                                                                                 ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 

 

 


