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Χώρος Τεχνών

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο
Δήμου Βέροιας
Υπό την αιγίδα των
Υπουργείο
Υγείας

Ε.Ν.Ε.
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
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η Υ.Πε.
Μακεδονίας
Δήμος
Βέροιας

A’ Ανακοίνωση
Η συμμετοχή μοριοδοτείται με Μονάδες
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
από την Ε.Ν.Ε.

2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα

Χαιρετισμός Προέδρου

Η 2η δεκαετία του 21ου αιώνα που διανύουμε, αποτελεί κομβικό σημείο για
την εξέλιξη και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης, τόσο σε εθνικό,
όσο και διεθνές επίπεδο.
Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας την τελευταία 5ετία, είχε
ως αποτέλεσμα τη στροφή του πληθυσμού στην Δημόσια Υγεία.
Η Νοσηλευτική Επιστήμη αποτελεί τον πυλώνα της Δημόσιας Παροχής
Υγείας. Τα νέα δεδομένα στη χώρα μας υπαγορεύουν τη συνεργασία
νέων παραμέτρων και την εξεύρεση σύγχρονων και αποτελεσματικών
λύσεων για την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πράξεων και
πρακτικών στην παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας.
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Όλοι εμείς, οι Νοσηλευτές, καλούμαστε μέσα από την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση να προσφέρουμε στην κοινωνία σύγχρονες υπηρεσίες με
επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και την ποιότητα υγείας.
Στα πλαίσια αυτά η Νοσηλευτική Επιστήμη πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει
το εφαλτήριο για να αναδειχθούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν
λύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης Νοσηλευτικής
Φροντίδας.
Με γνώμονα τα παραπάνω και με αποδεδειγμένη την ευαισθησία
των Νοσηλευτών, αλλά και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας,
σας περιμένουμε στις εργασίες της 2ης Επιστημονικής Νοσηλευτικής
Διημερίδας του Νοσοκομείου μας, στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2014, στην
Βέροια.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η πρόεδρος της Διημερίδας
Μαρία Παπαϊωάννου

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
ΓΝ Ημαθίας Μονάδας Βέροιας

Η Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα της Υγείας και της Ασθένειας

Προέδρος Διημερίδας
Παπαϊωάννου Μαρία

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Παπαϊωάννου Μαρία
Μέλη
Μπαμπούνη Μαρία
Μπρανιώτου Ιωάννα
Νικολοπούλου Ειρήνη
Σαράφη Ευφημία
Πλωμαρίτης Ιωάννης
Συμεωνίδου Όλγα
Τσακελίδου Ελισάβετ
Τσέκας Δημήτριος
Σπυρίδου Σοφία
Χατζηστύλλη Έλλη
Χονδροματίδης Στυλιανός

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδροι Καρασαρίδου Μιράντα
Μοσχοπούλου Παναγιώτα
Μέλη
Ανδρεανίδου Ελένη
Βλάμη Βασιλική
Γκόντρια Φρόσω
Καραλή Νεκταρία
Κουτσούκης Αναστάσιος
Νομικού Μαρία

Παπαγιάννη Αντωνία
Πρατζίδου Δήμητρα
Συμεωνίδου Αικατερίνη
Φωτιάδης Κωνσταντίνος
Χρονίδης Γεώργιος

3

Αλεξίου Μαρία
Αράβα Αθανασία
Γαλάνη Αναστασία
Γεωργιάδου Παναγιώτα
Δημητρίου Βικτωρία
Ζιώγα Ευφροσύνη
Θεοδωρακοπούλου Γαρυφαλιά
Κουτσονίκος Ιωάννης
Κυριακού Παρασκευή
Μήλιου Στέλλα
Μπαμπέτσα Αικατερίνη

2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα

Θεματολογία
Παθολογική Νοσηλευτική
Καρδιολογική Νοσηλευτική
Χειρουργική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική
Ογκολογική Νοσηλευτική
Νεφρολογική Νοσηλευτική
Παιδιατρική Νοσηλευτική
Γυναικολογική Νοσηλευτική
Κοινοτική Νοσηλευτική - Π.Φ.Υ
Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση
Διοίκηση & Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας
Νοσηλευτική Ποιότητα
Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
Πληροφορική Υγείας
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Υποβολή Επιστημονικών Εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή της 2ης Επιστημονικής Νοσηλευτικής Διημερίδας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για
προφορική ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η
24 Οκτωβρίου 2014.
Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από την Επιστημονική
Επιτροπή της Διημερίδας. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από
την Επιστημονική Επιτροπή κρίσης εργασιών, θα παρουσιαστούν στο
Συνέδριο ως προφορικές ανακοινώσεις.
Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται
υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων, αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα της Υγείας και της Ασθένειας

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης Επιστημονικών Εργασιών
• Η περίληψη επιστημονικής εργασίας μπορεί να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
n o s ile ft iki@v e rh o spi.gr
Η ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συνεδρίου:
w w w.healthgate.gr
• Η περίληψη θα πρέπει να σταλεί σε αρχείο Word (97-2003 ή νεότερο)
ή άλλο ανάλογο λογισμικό, που θα περιλαμβάνει το τίτλο, τους συγγραφείς (πρώτα το όνομα και μετά το επίθετο), την επαγγελματική
τους ιδιότητα, το φορέα εργασίας - προέλευσης και ακολούθως το
κείμενο περίληψης σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης παρακάτω.

• Σε εργασία ανασκόπησης δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι από 3 συγγραφείς, ενώ σε εργασία έρευνας περισσότεροι
από 7.
• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία
της διημερίδας, θα αποστείλει ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών,
βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.
• Σε περίπτωση μη παραλαβής, ηλεκτρονικού μηνύματος, αλλά και
για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο: 23313-51244.
• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν
ηλεκτρονικά, στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, το αργότερο μέχρι τις 28/10/2014.
• Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μέχρι την λήξης της προθεσμίας υποβολής (24/10/2014). Μετά
την ημερομηνία αυτή δεν γίνεται δεκτή η απόσυρση της περίληψης.
• Δεν γίνεται δεκτή εργασία που δεν είναι σύμφωνη με τις παραπάνω
προϋποθέσεις.
• Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης των επιστημονικών εργασιών.
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• Οι εργασίες που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας
(24/10/2014), δεν θα γίνονται δεκτές.

2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα

Οδηγίες Σύνταξης Περίληψης
• Η περίληψη ερευνητικής επιστημονικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:
Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό - Μέθοδος Αποτελέσματα - Συμπεράσματα.
• Η περίληψη επιστημονικής εργασίας ανασκόπησης θα πρέπει να
αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:
Εισαγωγή - Σκοπός - Βιβλιογραφία - Συμπεράσματα.
• Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις.
• Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Times New Roman 12pt, μορφοποιημένο με διαστήματα
σειρών 1,5 και να έχει πλήρη στοίχιση (justified). Η σελίδα του κειμένου θα πρέπει να έχει τις τυπικές διαστάσεις του Word ή άλλου
ανάλογου λογισμικού.
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• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, σε έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.
• Αμέσως μετά τον τίτλο, ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων,
τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική και να αναφέρεται πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο.
• Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται
ο αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στην ιδιότητα και το φορέα εργασίας - προέλευσης κάθε συγγραφέα, π.χ.
Ιωάννης Παπαδόπουλος1, Γεωργία Γιαννούλη2
1. Νοσηλευτής, ΓΝ Ημαθίας Μονάδα Βέροιας
2. Νοσηλεύτρια, ΓΠΝ Τρίπολης
• Το όνομα του συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία, θα
πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή
(Bold) π.χ.
Ιωάννης Παπαδόπουλος1, Γεωργία Γιαννούλη2
• Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ λεπτά (8’) και παρακαλείστε να τον τηρήσετε απαραιτήτως.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα της Υγείας και της Ασθένειας

Γενικές Πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια, στο Χώρο Τεχνών - Πολιτιστικό Συνεδριακό του Δήμου Βέροιας.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα της διημερίδας είναι η Ελληνική.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
• 24/10/2014 --> λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων
• 28/10/2014 --> ανακοίνωση αξιολόγησης εργασιών στους συγγραφείς
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• 20/11/2014 --> έναρξη διημερίδας
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η διημερίδα θα μοριοδοτηθεί με Μονάδες συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε.
ΠΑΚΕΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ξενοδοχείο

Μονόκλινο

Δίκλινο

Βίλα Ελιά

45 €

55 €

Αιγές Μέλαθρον

60 €*

65 €*

Μακεδονία

45 €

50 €

Εν Έαρι

55 €

70 €

* Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό Αμερικάνικου τύπου σε buffet

Πληροφορίες για τα ξενοδοχεία μπορείτε να ζητήσετε στα τηλέφωνα:
Ξενοδοχείο
Βίλα Ελιά
Αιγές Μέλαθρον
Μακεδονία
Εν Έαρι

Τηλέφωνο
23310-26802
23310-77777
23310-66902
23310-75790

2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα

Τουριστικές Πληροφορίες
Βέροια
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Πρωτεύουσα του νομού, χτισμένη στους πρόποδες του
Bερμίου, σε περιοχή κατοικημένη από τους Προϊστορικούς Χρόνους. H πόλη, που
σύμφωνα με τη μυθολογική
παράδοση οφείλει την ονομασία της στην κόρη του βασιλιά
Bέρη, μνημονεύεται από τον
5ο αι. π.X. Mετά τις γειτονικές
Aιγές, την παλαιά μακεδονική
πρωτεύουσα, η Βέροια υπήρξε στα χρόνια του Φιλίππου και
του Aλεξάνδρου η δεύτερη πόλη της Hμαθίας.
Στα χρόνια της βασιλείας των Aντιγονιδών (3ος αι. π.X.) γνώρισε πρώτη φορά
σημαντική ακμή και απέκτησε ισχυρό τείχος με πύργους και πύλες. Το 168 π.X.
η Bέροια υπήρξε η πρώτη μακεδονική πόλη που παραδόθηκε στους Pωμαίους.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, χάρη στη ρωμαϊκή εύνοια και το μαρασμό της
Πέλλας, έγινε η δεύτερη - μετά τη Θεσσαλονίκη - πόλη της Mακεδονίας, με μεγάλο
αριθμό κατοίκων, πλούσια άρχουσα τάξη εμπόρων και γαιοκτημόνων, καθώς
και πολλούς ξένους, ιδίως Pωμαίους και Iουδαίους, την κοινότητα των οποίων
επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος.
Κατά τους Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς Χρόνους η Βέροια αποτέλεσε έδρα του
Kοινού των Mακεδόνων. Η πόλη της Βέροιας, γνωρίζει μεγάλη ακμή στη διάρκεια
της Παλαιοχριστιανικής περιόδου. 48 Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί βρίσκονται σήμερα στην πόλη, στους οποίους υπάρχουν θαυμάσιες τοιχογραφίες του
12ου έως και του 18ου αιώνα μ.Χ. Σημαντικότεροι από αυτούς η Εκκλησία του
Χριστού, η Παλιά Μητρόπολη, η Εκκλησία του Θεολόγου και των Αγίων Κηρύκου
και Ιουλίτης. Tο 10ο αι. η πόλη δοκιμάστηκε από τις επιδρομές των Bουλγάρων και
το 14ο αι. έπεσε στα χέρια των Σέρβων. Eξακολούθησε, ωστόσο, ώς το τέλος της
Bυζαντινής Eποχής να είναι ένα αξιόλογο κέντρο.
Oι Tούρκοι την κατέλαβαν οριστικά το 15ο αι. και την κατέστησαν στρατιωτικό
κέντρο τους. H ενασχόληση των κατοίκων της Βέροιας - κυρίως, του ελληνικού
και του εβραϊκού στοιχείου - με το εμπόριο συνέτεινε και εδώ, όπως και στις πόλεις
της Δυτικής Mακεδονίας, στη δημιουργία ήδη από το 17ο αι. πλούσιας αστικής
τάξης.
Στο β' μισό του 18ου αι. η πόλη της Βέροιας ήταν το κέντρο μιας διοικητικής περιφέρειας με περισσότερους από εκατό οικισμούς. Η Βέροια με την αξιόλογη θέση
στο πέρασμα των αιώνων είναι σήμερα μια πλούσια και σύγχρονη πόλη, κέντρο
βιομηχανικής επεξεργασίας των άφθονων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων
της περιοχής.

Η Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα της Υγείας και της Ασθένειας

Τα ανάκτορα και οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας
Στην περιοχή αυτή υπήρξε η παλιά πρωτεύουσα του αρχαίου Μακεδονικού κράτους,
οι ΑΙΓΕΣ. Εδώ υπάρχουν τα Ανάκτορα, το αρχαίο θέατρο και οι Βασιλικοί Τάφοι.
Ο Τάφος του Φιλίππου με τα μοναδικής αξίας ευρήματά του (χρυσή λάρνακα, υδρία,
στεφάνια, ασπίδα κ.λ.π.), που αποτελούν στοιχεία παγκόσμιας ακτινοβολίας. Ο χώρος των Βασιλικών Τάφων με τα στέγαστρά του, είναι ιδιαίτερα επιβλητικός για τον
επισκέπτη.

Το Βήμα Αποστόλου Παύλου
Το 54 μ.Χ. επισκέφθηκε τη Βέροια ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κήρυξε σε δημόσιο
βήμα το λόγο του Θεού. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δύο φορές κήρυξε στη
Βέροια τη νέα χριστιανική πίστη. Σώζεται ο τόπος στον οποίο μίλησε, το «Βήμα» του
Αποστόλου Παύλου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Έχει σημαντικά εκθέματα από την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή.

Η Σχολή του Αριστοτέλη και η Αρχαία Μίεζα
Κοντά στη Νάουσα, στη θέση «Ισβόρια» βρίσκεται η αρχαία μακεδονική πόλη Μίεζα,
που το Νυμφαίο της έμεινε στην ιστορία γιατί εκεί δίδαξε ο φιλόσοφος Αριστοτέλης
τον νεαρό Αλέξανδρο, λίγο μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.
Το θέατρο αποκαλύφθηκε τυχαία το 1992 σε μία φυσική πλαγιά και πιθανότατα ανήκει
στη μακεδονική πόλη Μίεζα.

Nεολιθικός Οικισμός της Ν. Νικομήδειας
Νεολιθικοί οικισμοί έχουν βρεθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ο παλιότερος όμως απ’
όλους αυτούς και μάλιστα γεωργικός, σε ευρωπαϊκό έδαφος, εξακριβώθηκε έξω από
τη Βέροια, στη Νέα Νικομήδεια (παλιά Μπρανιάτα) Ημαθίας και χρονολογείται στην
7η χιλιετία π.Χ.

Άλλα Αξιοθέατα
• Μακεδονικοί τάφοι της Κρίσεως και των Ανθεμίων στον Κοπανό και του Λύσωνος Καλλικλέους στα Λευκάδια.
• Ιερές Μονές: ΙΜ Παναγίας Σουμελά, ΙΜ Δοβρά, ΙΜ Θεοτόκου Καλλίπετρας, ΙΜ
Τιμίου Προδρόμου, ΙΜ Μουτσιάλης, ΙΜ Αγίας Κυριακής.
• Η Αραπίτσα (χώρος Θυσίας).
• Ο Άγιος Νικόλαος Νάουσας
• Τα χιονοδρομικά κέντρα: Σέλι, Τρία-Πέντε Πηγάδια και Χρυσό ελάφι.

9

Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες μαρτυρούν την ακμή της πόλης κατά τους
μεσαιωνικούς και μετέπειτα χρόνους. Στις αρχές του αιώνα μας η Βέροια αριθμούσε
72 χριστιανικούς ναούς. Σώζονται επίσης πολυάριθμα δείγματα της μακεδονικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα στις περιοχές Μπαρμπούτα και Κυριώτισσα.

