3

η

Νοσηλευτική
Επιστημονική
Διημερίδα

Νοσηλευτική...
η διαδρομή της
από την τέχνη
στην επιστήμη

15 &16

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016
Η συμμετοχή στη Διημερίδα μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.
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Χαιρετισμός Προέδρου
Η ιστορική πορεία της Νοσηλευτικής απαριθμεί σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη φροντίδα του ασθενή στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών.
Ωστόσο, το ζητούμενο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας συνεχίζει να απασχολεί τον τομέα υγείας και να είναι ζωτικής σημασίας
ακόμη και σήμερα.
Σήμερα η Νοσηλευτική, ως ο μεγαλύτερος πυλώνας στο χώρο της υγείας,
αποδεικνύει δυναμικά τα τελευταία χρόνια την επιστημονικά τεκμηριωμένη
παρουσία της στο χώρο αυτό.
Οι δύο διαφορετικές πλευρές της, η Τέχνη -παραδοσιακά- και η Επιστήμη -στη
σύγχρονη εποχή- διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο και το επίκεντρο της
Νοσηλευτικής που είναι η ολιστική φροντίδα του ασθενή.
Με γνώμονα τα παραπάνω σας προσκαλούμε στις εργασίες της 3ης Νοσηλευτικής Επιστημονικής Διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2016, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η πρόεδρος της Διημερίδας

Μαρία Παπαϊωάννου

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
ΓΝ Ημαθίας Μονάδας Βέροιας

Θεματολογία
• Παθολογική Νοσηλευτική

• Γυναικολογική Νοσηλευτική

• Καρδιολογική Νοσηλευτική

• Κοινοτική Νοσηλευτική - Π.Φ.Υ

• Χειρουργική Νοσηλευτική

• Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση

• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

• Νοσηλευτική Ποιότητα

• Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική • Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
• Ογκολογική Νοσηλευτική

• Πληροφορική Υγείας

• Νεφρολογική Νοσηλευτική

• Δοίκηση & Οργάνωση Υπηρεσιών
Υγείας

• Παιδιατρική Νοσηλευτική

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Υποβολή Επιστημονικών Εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή της 3ης Επιστημονικής Νοσηλευτικής Διημερίδας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 12η Αυγούστου 2016.
Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή..
Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο ως προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις.
Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων, αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης
• Η περίληψη επιστημονικής εργασίας μπορεί να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nosi l e f t i k i @ v e r h o s p i . g r ή ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συνεδρίου: w w w. h e a l t h g a t e . g r
• Η περίληψη θα πρέπει να σταλεί σε αρχείο Word (97-2003 ή νεότερο).
• Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις που θα περιλαμβάνει: τον τίτλο, τους συγγραφείς, την επαγγελματική τους ιδιότητα, το φορέα
εργασίας και ακολούθως το κείμενο περίληψης. Τα ονόματα των συγγραφέων,
θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να
αναφέρεται ο αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στην ιδιότητα και το φορέα εργασίας
κάθε συγγραφέα. Το όνομα του συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία,
θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (Bold).
π.χ.
Παπαδόπουλος Ιωάννης1, Γιαννούλη Γεωργία2
1. Νοσηλευτής TE Msc, Προϊστάμενος Παθολογικής κλινικής, ΓΝ Ημαθίας Μονάδα Βέροιας
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Παθολογική κλινική, ΓΝ Ημαθίας Μονάδα Βέροιας

• Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ λεπτά (8’) και παρακαλείστε να τον
τηρήσετε απαραιτήτως.
• Σε εργασία ανασκόπησης δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι από 3
συγγραφείς, ενώ σε εργασία έρευνας περισσότεροι από 7.
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• 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.
• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά,
στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, το αργότερο μέχρι τις
10/9/2016.
• Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις εργασίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 23313 51164 & 6979 336 048, με την κα Νεκταρία
Καραλή, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής.

Σημαντικές Ημερομηνίες
• 12/8/2016 | Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων.
• 10/9/2016 | Ανακοίνωση αξιολόγησης εργασιών στους συγγραφείς.

Διαμονή
Ξενοδοχείο

Μονόκλινο

Δίκλινο

Τρίκλινο

Τηλέφωνο

Βίλα Ελιά

43 €

53 €

65 €

23310 26800

Αιγές Μέλαθρον

58 €*

65 €*

75 €*

23310 77777

Μακεδονία

46 €

56 €

-

23310 66902

* Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ

Πληροφορίες
Υποβολής εργασιών

23313 51164, 6979336048

κα Νεκταρία Καραλή

Γενικές πληροφορίες

23313 51290

κα Ευφημία Σαράφη

Ιστοσελίδα Διημερίδας

w w w. h e a l t h g a t e . g r

Email

nos ileftiki @ v e r h o s p i . g r

