
 



 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  Δ.Σ.  Ε.Ν.Ε.Ν 

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι, 

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας δούμε στο  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας,  

που θα διεξαχθεί στην πανέμορφη και φιλόξενη πόλη της Καβάλας,  4 με 7 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο   

Lucy στην Καβάλα.  

Το Συνέδριό μας - θεσμός πλέον - αποτελεί σημείο αναφοράς στα Νεφρολογικά Νοσηλευτικά δρώμενα, έχει 

καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων μας,  παράγων προώθησης και  απόκτησης  της σύγχρονης και εξειδικευμένης 

γνώσης. 

Συγχρόνως αποτελεί και ευκαιρία  ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών  μεταξύ Νοσηλευτών και επιστημόνων 

άλλων ειδικοτήτων,   που αποτελούν την διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα των ασθενών με νεφρολογικά και 

άλλα συνοδά νοσήματα. 

Στόχος της κορυφαίας επιστημονικής μας συνάντησης είναι, οι Νοσηλευτές Νεφρολογίας να αποκτήσουν  

πληρέστερη εικόνα και γνώση στα νέα επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις, να αναθεωρήσουν στάσεις και 

συμπεριφορές, που αφορούν την πρόληψη και  την θεραπεία της χρόνιας Νεφρικής Νόσου,  συμβάλλοντας  

στην   βελτίωση  της ποιότητας  της ζωής  τους. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει  πολυθεματικά  Στρογγυλά Τραπέζια , Κλινικά 

φροντιστήρια Ειδικού ενδιαφέροντος, πολυκεντρικές Ερευνητικές μελέτες, και διαλέξεις  με ιδιαίτερο  

επιστημονικό ενδιαφέρον. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να  ενημερωθούμε  για  τον σύγχρονο  

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και  τα νεότερα δεδομένα, που αφορούν  την Εξωνεφρική  Κάθαρση, την 

Μεταμόσχευση και την Αποκατάσταση. 

Έχουν  ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας με ιδιαίτερο  ενδιαφέρον και ευαισθησία επιστήμονες  από το 

Νοσηλευτικό, Ιατρικό κλινικό και Ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και τον ευρύτερο   κοινωνικό και πνευματικό χώρο,  

οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας την γνώση και την εμπειρία τους, συμβάλλοντας στην επιτυχία του Συνεδρίου 

μας. Τους ευχαριστούμε θερμά. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, η Κεντρική Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή,  σε συνεργασία με την Τοπική 

Οργανωτική Επιτροπή, εργάστηκαν μεθοδικά, δημιουργικά και με πολύ ενθουσιασμό, προκειμένου να  

επιτύχουμε ένα Συνέδριο με άρτια Οργανωτική, Επιστημονική και Κοινωνική δομή, αντάξιο των προσδοκιών μας.  

Με τις σκέψεις αυτές,  

Σας προσκαλούμε  σε  ένα συναπάντημα γνώσης και δημιουργίας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, στην 

προικισμένη  με ιδιαίτερες  φυσικές ομορφιές  πόλη της Καβάλας! 

 

                                                                    Παναγιώτα Τσούγια   

                                     Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 
 

Πρόεδρος: Τσούγια Παναγιώτα 
Αντιπρόεδρος: Κοντούλη Δέσποινα 
Γ. Γραμματέας: Λαγκάζαλη Βασιλική 

Ταμίας: Ελευθερούδη Μαριάννα 
Μέλος: Νούσης Αθανάσιος 

 
Επίτιμοι Πρόεδροι: Ζαπραίδου  Άννα – Θάνου Ιωάννα 

 

 

Διοργάνωση Συνεδρίου 
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών 

Λ. Κηφισίας 82 - 11526 Αθήνα 
Τηλ./Φαξ: 210 6930262 

E-mail: enen.gr2011@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.en-en.gr 

 
 
 

Οργανωτικό Γραφείο/Γραμματεία Συνεδρίου 
C.T.M. International S.A. 

Βασ. Σοφίας 131, 115 21- Αθήνα 
Tηλ.: 210 3244932, Fax: 210 3250660 

E-mail: 14enen@ctmi.gr 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.en-en.gr/
mailto:4enen@ctmi.gr


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΟΠΟΣ 
Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας θα πραγματοποιηθεί 4-7 Ιουνίου 2020, 
στο ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών 13  Απριλίου 2020 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

EΓΓΡΑΦEΣ 

Νοσηλευτές/τριες            200 €         

Νοσηλευτές/τριες*  (Νομού Καβάλας)            100 €         

Φοιτητές/τριες* Δωρεάν        

             * Απαραίτητη η επίδειξη της επαγγελματική ταυτότητας. Το κόστος εγγραφών επιβαρύνεται με  24% ΦΠΑ 

 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

LUCY HOTEL Κόστος Δωματίου 
Διατροφή 

 Μονόκλινο   

   

120 €    

  

20 €   

Ημερησίως 

  Δίκλινο 

   

 

75 €   κατ’ άτομο 

*αφορά δωμάτιο που  

μοιράζονται 2 Ε.Υ. 

20 €   

Ημερησίως κατ’ άτομο 

 Τρίκλινο 

65 €   κατ’ άτομο 

*αφορά δωμάτιο που  

μοιράζονται 3 Ε.Υ. 

20 €   

Ημερησίως κατ’ άτομο 

*Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά άτομο ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν πρωινό,                                           

και ένα γεύμα την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου. 

ο φόρος διαμονής είναι 4€ ανά διανυκτέρευση & πληρώνεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Αθήνα 

Πέμπτη 4/6 Αναχ. 10.00 Άφιξη 10.55       

235 € Κυριακή 7/6 Αναχ. 13.55 Άφιξη 14.50      

 

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Θεσσαλονίκη 

Πέμπτη 4/6 Αναχώρηση από Αεροδρόμιο και σταθμό ΚΤΕΛ        30 € 

Κυριακή 7/6 Επιστροφή στο  Αεροδρόμιο και σταθμό  ΚΤΕΛ        30 € 

 

 



 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Η υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει το αργότερο έως και τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 

   στο e-mail: 14enen@ctmi.gr 
Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς 
έχουν αποσταλεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
το Οργανωτικό Γραφείο στο τηλ. 210 3244932 ή στο e-mail 14enen@ctmi.gr 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  

 
•  Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα 
•  Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις 
•  Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial με μέγεθος γραμματοσειράς 10 ενώ το κείμενο θα πρέπει  
   να είναι σε μονό διάστημα 
•  Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα και να μην περιλαμβάνει  
   στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης 
•  Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα.  
    Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και  κατόπιν να τίθεται υπό μορφή  
    εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π.Παπαδόπουλος1) 
•  Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic πεζοκεφαλαία γράμματα. 
    Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου 
    και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”) 
•  Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: 

      
Σκοπός 

     Υλικό & Μέθοδος 
     Αποτελέσματα 
     Συμπεράσματα 
 
 

            ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

• Kλινική Νεφρολογία   
• Αιμοκάθαρση   
• Περιτοναϊκή κάθαρση 
• Μεταμόσχευση  
• Πρόληψη   
• Ποιότητα ζωής ασθενών με ΧΝΝ 
• Παιδιατρική Νεφρολογία   
• Κλινικά Φροντιστήρια 
• Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια   
• Χρόνια Νεφρική Νόσος & Συνοδά Νοσήματα 
• Επείγουσα Νεφρολογική Νοσηλευτική στη ΜΕΘ   
• Αναιμία στη Χρόνια Νεφρική Νόσο 
• Διατροφή ασθενών με ΧΝΝ   
• Ιογενείς Λοιμώξεις στις μονάδες Εξωνεφρικής κάθαρσης 
• Οργάνωση - Διοίκηση Μονάδων Εξωνεφρικής κάθαρσης 
• Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης 

 
    

 Ακολουθεί Υπόδειγμα Σύνταξης Περίληψης  
 
 
 
 

mailto:14enen@ctmi.gr
mailto:14enen@ctmi.gr


 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 
Oνοματεπώνυμο αποστολέα:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Θεματολογία:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Είδος παρουσίασης Προφορική Ανακοίνωση - Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  (κεφαλαία, bold) 
  
Α. Συγγραφέας1, Β. Συγγραφέας2, Γ. Συγγραφέας1, Δ. Συγγραφέας1 
1Τμήμα, Ίδρυμα 
2Τμήμα, Ίδρυμα 

 
Σκοπός: Σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός 
σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός 
σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός, σκοπός σκοπός σκοπός σκοπός………………………………………. 

 
Υλικό & Μέθοδος: Υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος 
υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό &.μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & 
μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό 
& μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλι- 
κό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος 
υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & μέθοδος υλικό & …………………  

 
Αποτελέσματα: Αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα 
τελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα 
σματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα 
αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα αποτελέσματα………………………….   

 
Συμπεράσματα: Συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα 
συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα 
συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα 
συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα   
συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα…………………………………………………………………. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου 
4  έως 7 Ιουνίου 2020,  
Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα 
 
Επίσημη Γλώσσα 
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική  

 
Πιστοποιητικό Συμμετοχής 
Το πιστοποιητικό συμμετοχής του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΝ μοριοδοτημένο από την Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος, θα δοθεί από τη Γραμματεία στο τέλος του Συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους,  
που έχουν πληρώσει το πακέτο συμμετοχής τους και έχουν παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η επίδειξη της κονκάρδας του  
συμμετέχοντος, η οποία θα πρέπει να φέρεται σε εμφανές σημείο, καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. 

 
Μοριοδότηση 
Το συνέδριο μοριοδοτείται με μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση  
Νοσηλευτών Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν.3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014. 

 
Έκθεση 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικού 
 εξοπλισμού και εκδόσεων σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση στην αίθουσα του Συνεδρίου. 

 
Κοινωνικές εκδηλώσεις 
• Δεξίωση υποδοχής: Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 
• Αποχαιρετιστήριο δείπνο: Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 

 
Απονομή Βραβείων 
1ο Βραβείο: Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας 
2ο Βραβείο: Καλύτερης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 
3ο Βραβείο: Αναρτημένης Ανακοίνωσης 
 
 
Κριτήρια βράβευσης 
Ο βαθμός πρωτοτυπίας και της καινοτομίας του θέματος. 
Η συνεισφορά στο χώρο της υγείας και η προοπτική συνέχισης της έρευνας. 
Η τελική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο. 

  
  
 Γραμματεία Συνεδρίου 
 Η Γραμματεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

CTM International S.A. 
Τηλ.: 210 3244932, Fax: 210 3250660 
e-mail: 14enen@ctmi.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Καβάλα 
 
 
Η Καβάλα συνδυάζει μοναδικά ιστορία και πολιτισμό, αρχιτεκτονικά αξιοθέατα και ανθισμένες  
αυλές, οργανωμένες παραλίες και φυσικούς θησαυρούς... Αρκεί να ξέρεις που να ψάξεις.  
Η Καβάλα είναι γενναιόδωρη με τους επισκέπτες της. Τα κτίρια, τα μνημεία, τα μαγαζιά,  
το φαγητό, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι παραλίες της είναι τα μυστικά που μοιράζεται απλόχερα  
με όλους. Αυτή η παραλιακή πόλη της Βορειανατολικής Ελλάδας ξέρει να εντυπωσιάζει  
ισορροπώντας μοναδικά μεταξύ Ανατολής και Δύσης.  
Η περιοχή της Παναγιάς συμπυκνώνει 2.500 χρόνια ιστορίας δημιουργώντας μια μοναδική 
ατμόσφαιρα. Σε αυτό το αρχιτεκτονικό μωσαϊκό από διαφορετικούς πολιτισμούς, κάθε βήμα στα 
πλακόστρωτα δρομάκια αποκαλύπτει πολύχρωμες επαύλεις με ξύλινα μπαλκόνια και ολάνθιστες  
αυλές κι όχι μόνο.  
Αν ανηφορίσετε ως το κάστρο στην κορυφή του λόφου (που έχει διοικηθεί  
κατά καιρούς από Λομβαρδούς, Φράγκους, Βυζαντινούς και Οθωμανούς), θα ανταμειφθείτε με  
μια μοναδική θέα προς το Βόρειο Αιγαίο.  
Ακριβώς από κάτω, το επιβλητικό Imaret θεωρείται δικαίως ένα ιστορικό κτίριο  
για την περιοχή. Χτισμένο στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Μεχμέτ Αλή (ιδρυτή της τελευταίας 
Αιγυπτιακής Δυναστείας) σαν προσφορά στη γενέτειρά του, έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί σαν  
ξενοδοχείο.  
Το ίδιο εμβληματικές είναι και οι άδειες ή ανακαινισμένες Καπναποθήκες (απομεινάρια της αίγλης  
της πόλης ως βασικό διεθνές κέντρο εξαγωγής καπνού στις αρχές του 20ου αιώνα) όπως  
και οι Καμάρες, το μήκους 270μ. τοξωτό υδραγωγείο που υπήρξε ζωτικής σημασίας για την πόλη.  
Αν ψάχνετε τον τέλειο τρόπο για να κλείσει η μέρα σας, κάντε έναν περίπατο μέχρι τον ατμοσφαιρικό   
Παλιό Φάρο με την πανοραμική θέα της θάλασσας που –αν ο καιρός το επιτρέπει – φτάνει μέχρι 
τη Θάσο! 

        

https://www.discovergreece.com/el/macedonia/thassos

