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XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
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, στις
16– 18 Ιουνίου 2022, στο Ξενοδοχείο LUCY.
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, 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 επικαιροποιήσουν και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, 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 στους πάσχοντες συνανθρώπους μας.
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.
Η Οργανωτική και η 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.
Παρότι η πανδημία του Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει όλες μας τις δραστηριότητες,
πιστεύουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή, βλέπουμε με
αισιοδοξία την διοργάνωση του 14ου Συνεδρίου μας και ανυπομονούμε να βρεθούμε μαζί
από κοντά.
Ωστόσο εφαρμόζοντας πάντα πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι συνάδελφοί μας
θα έχουν τη δυνατότητα και της διαδικτυακής παρακολούθησης με ζωντανή μετάδοση,
αξιοποιώντας τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα.
Με τις σκέψεις αυτές, σας προσκαλούμε στο 14ο Συνέδριό μας και θα χαρούμε να συναντηθούμε στην προικισμένη με ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές πόλη της Καβάλας.

Παναγιώτα Τσούγια
Πρόεδρος ΕΝΕΝ και
Οργανωτικής Επιτροπής 14ου Συνεδρίου
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
•• Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών

30 Απριλίου 2022

•• Ενημέρωση Συγγραφέων 			

16 Μαΐου 2022

Θεματολογία συνεδρίου και εργασιών
•• 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 εργαζομένων στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει το αργότερο έως και τη Σάββατο 30 Απριλίου
2022 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.
• 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

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Ονοματεπώνυμο αποστολέα:………………………
Ειδικότητα:…………….………………
Φορέας/Οργανισμός/Νοσοκομείο:………….………………
Τηλέφωνο εργασίας:………………………………
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό): ………………………………
E-mail επικοινωνίας:…………………..………………
Είδος παρουσίασης (προφορική/αναρτημένη/χωρίς προτίμηση):………….………
Θεματολογία: ……………………………….
GDPR – Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Λόγω της αναγκαιότητας συμπλήρωσης του παρόντος Δελτίου Εγγραφής, η εταιρία μας
σεβόμενη τη θεμελιώδη σημασία του νέου κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών
σας δεδομένων (GDPR), ζητά την παρακάτω συγκατάθεσή σας, με την προοπτική ότι δεν
θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους: *
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ να διατηρηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία στη βάση
δεδομένων της εταιρίας σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκδήλωσης και για
το χρονικό διάστημα 6 μηνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
TΟΠΟΣ
Το 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών
Νεφρολογίας θα πραγματοποιηθεί 16-18 Ιουνίου
2022 στο ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
• Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών
30 Απριλίου 2022
• Ενημέρωση Συγγραφέων
16 Μαΐου 2022
ΔΙΑΜΟΝΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
Για τη διαμονή των συμμετεχόντων έχουν εξασφαλισθεί δωμάτια στο ξενοδοχείο Lucy.
EΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Νοσηλευτές/ τριες

200 €

Νοσηλευτές/ τριες* (Νομού Καβάλας)

100 €

Φοιτητές/ τριες*

Δωρεάν

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Νοσηλευτές/ τριες

50 €

Φοιτητές/ τριες*

Δωρεάν

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Lucy Hotel
Μονόκλινο*
Δίκλινο*

Κόστος Δωματίου κατ΄άτομο

Διατροφή

140€ Χ 3 διανυκτερεύσεις
420€

**50 €

75€ Χ 3 διανυκτερεύσεις
225€
κατ’ άτομο
αφορά δωμάτιο που μοιράζονται 2 Ε.Υ.

**50 €

Ημ/νία Άφιξης: 16 Ιουνίου Ημ/νία Αναχώρησης: 19 Ιουνίου 2022
* Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά άτομο, ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν πρωινό καθημερινά
** γεύμα την Παρασκευή 17 Ιουνίου, και φόρος διαμονής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
METAΦΟΡΑ
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

16 Ιουνίου, από Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
αναχώρηση ώρα 14:00

30 €

19 Ιουνίου, από Καβάλα προς Αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης επιστροφή ώρα 14:20

30 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αθήνα– Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πέμπτη 16 Ιουνίου

Αναχ. 11:30 Άφιξη 12:25

Κυριακή 18 Ιουνίου

Αναχ. 18:00 Άφιξη 18:50

230 €

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τράπεζα: Alpha Bank, Αριθμός Λογαριασμού: 120 002320 000 528,
ΙΒΑΝ: GR330140 1200 1200 0232 0000 528, Όνομα δικαιούχου: Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ Α.Ε.
ή
Τράπεζα: Eurobank, Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0025 4102 0074 9956,
ΙΒΑΝ: GR97 02600 2500 0041 0200 749956, Όνομα δικαιούχου: Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ Α.Ε.
ή
Με πιστωτική κάρτα
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
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.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το πιστοποιητικό συμμετοχής του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΝ μοριοδοτημένο από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, θα σταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας του
συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους που έχουν πληρώσει τη συμμετοχής
τους και έχουν παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου.
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικού εξοπλισμού και εκδόσεων σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση
στην αίθουσα του Συνεδρίου.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Δεξίωση Υποδοχής: Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022
• Αποχαιρετιστήριο Δείπνο: Σάββατο 18 Ιουνίου 2022
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην αίθουσα του συνεδρίου θα λειτουργεί ειδική γραμματεία για τον τελικό έλεγχο των
διαφανειών. Oι ομιλητές/τριες θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό για την ομιλία τους
τουλάχιστον 1 ώρα πριν την παρουσίασή της. Η αίθουσα διαθέτει όλο τον απαραίτητο
οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεσή των συγγραφέων για οποιαδήποτε επί πλέον
πληροφορία στο τηλέφωνο 210 3244932 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση14enen@ctmi.gr
Η Γραμματεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Γραμματεία Συνεδρίου:
CTM International S.A.
Τηλ.: 210 3244932, Fax: 210 3250660
e-mail: 14enen@ctmi.gr
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ΚΑΒΑΛΑ
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καβαλα
Η Καβάλα πήρε το όνομα «Γαλάζια Πολιτεία» από το άπλετο μπλε που την περιβάλλει,
το μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Όπου κι αν καθίσεις, όπου κι αν σταθείς, έχεις
μια υπέροχη θέα είτε προς το ένα στοιχείο, είτε προς το άλλο. Ως «ωραία του Βορρά» και
πάλαι ποτέ «Μέκκα του καπνού» αναπολώντας την οικονομική ευμάρεια του καπνικού
της παρελθόντος, εξακολουθεί να αποτελεί μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας,
ιστορίας και σύγχρονης ζωής». Μια σύγχρονη πόλη 80.000 κατοίκων είναι σήμερα η
Καβάλα, με πάμπολλες δυνατότητες για τον επισκέπτη. Εδώ θα βρει κανείς μνημεία του
παρελθόντος από τη Νεολιθική Εποχή (Ντίκιλι-Τας, 2850 - 2250 π.Χ.), την αρχαία Αντισάρα
(700 π.Χ.) και την αρχαία μεγαλούπολη των Φιλίππων (περί το 360 π.Χ.), στην οποία δίδαξε
το λόγο του Χριστού ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος το 52 μ.Χ. Επισκέψιμο είναι το βαπτιστήριο, στο σημείο όπου ο Παύλος βάφτισε τον πρώτο χριστιανό στην Ευρώπη, μια γυναίκα
ονόματι Λυδία. Το χρυσοφόρο όρος Παγγαίο στάθηκε «Μέγας Χορηγός» στην κατασκευή
του στόλου του Μ. Αλεξάνδρου, ενώ χρησίμευε, όχι τυχαία, και ως κατοικία του Διόνυσου,
του θεού της διασκέδασης και του κρασιού, εξ αιτίας των περίφημων οίνων της περιοχής.
Εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μεχμέτ Αλής, ιδρυτής της τελευταίας αυτοκρατορικής
δυναστείας της Αιγύπτου, αφήνοντας πίσω του ενδιαφέροντα κτιριακά μνημεία.
Στον τομέα του πολιτισμού, εξέχων γεγονός αποτελεί το Φεστιβάλ Φιλίππων. Πρόκειται
για το δεύτερο σημαντικότερο θεσμό αρχαίου δράματος στην Ελλάδα, μετά από εκείνον
της Επιδαύρου.
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