ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία
µε το ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Ολυμπία

20-22

Οκτωβρίου 2017

"ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - H αναγκαιότητα
προώθησης της ευδόκιµου γήρανσης"
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ &
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υπ ό τ η ν Α ι γ ί δ α
Υπ ό τ η ν Α ι γ ί δ α τ η ς

Olympic Village
Resort & Spa

Η Συµµετοχή στο Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ
µε 9 Μονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

www.pfycare2017.gr
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
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Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, στο Ξενοδοχείο Olympic Village Inn από 20 έως
22 Οκτωβρίου 2017 με θέμα: «Φροντίδα ηλικιωμένων – Η αναγκαιότητα προώθησης της ευδόκιμου γήρανσης» . Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Σύλλογο Αποφοίτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
Το 2015 το αντίστοιχο 6ο Συνέδριο καινοτόμησε, καθώς «βγήκε» έξω από την πόλη της Λάρισας που αποτελεί
και τη «κοιτίδα» τόσο του εν λόγω Συνεδρίου όσο και του Συλλόγου Αποφοίτων του Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας». Το 7ο Συνέδριο παίρνοντας τη σκυτάλη από το 6ο προχωρά ακόμα παραπέρα επιχειρώντας
για πρώτη φορά το «άνοιγμα» του από τα όρια της φιλόξενης γης της Θεσσαλίας και προς άλλες περιοχές
της Ελλάδας. Έτσι, επιλέχτηκε η Αρχαία Ολυμπία με το σκεπτικό ότι ως συμβολικός τόπος συμπυκνώνει στη
ρήση «Νους υγιής εν σώματι υγιές», το νόημα και το περιεχόμενο τόσο της Π.Φ.Υ. όσο και της Φροντίδας.
Το θέμα του συνεδρίου άπτεται της φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που πλήττεται από χρόνια νοσήματα, αλλά και που για τη φροντίδα της απαιτείται η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Στο πνεύμα αυτό καλούμε να συμμετάσχουν με εργασία, όχι
μόνο τους αποφοίτους του Συλλόγου Π.Φ.Υ., αλλά και όλους τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη
φροντίδα ηλικιωμένων (π.χ. Γηριάτρους, Γενικούς Γιατρούς, Παθολόγους, Ψυχίατρους, Φυσίατρους, Ορθοπεδικούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές κ.ο.κ.)
προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
και κοινοτικής φροντίδας λαμβάνοντας υπόψη δύο σημαντικές παραμέτρους: από τη μια μεριά τη συνεχή
αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και από την άλλη τη διαρκή συρρίκνωση υπηρεσιών και παροχών από
τα ασφαλιστικά ταμεία σε συνδυασμό με τη μείωση των συντάξεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα μας απασχολήσουν οι τρόποι προώθησης προγραμμάτων ενεργούς ή υγιούς
γήρανσης, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι η παρέμβαση με συγκεκριμένα προγράμματα, πριν τη κρίσιμη
περίοδο της συνταξιοδότησης, οδηγεί τους μετέπειτα ηλικιωμένους να απολαμβάνουν μια καλύτερη ποιότητα
ζωής δίνοντας «ζωή στα χρόνια τους και όχι χρόνια στη ζωή τους», σύμφωνα με τη ρήση της Αμερικανικής
Γηριατρικής Εταιρείας.
Με αυτές τις σκέψεις σας περιμένουμε όλους στην ιερή γη της Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο του 7ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα
παραπάνω ζητήματα, να αναζητήσουμε λύσεις, να προβληματιστούμε για νέες καινοτόμες ιδέες και να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες τόσο στο επίπεδο των προσώπων όσο και των φορέων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος της Οργανωτική Επιτροπής
Στέλλα Κοτρώτσιου

		

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΗ ΒΗΧΑ ΑΝΝΑ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΣΟΥΔΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΛΙΟΔΗΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΖΩΗ
ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΛΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΟΜΙΔΟΥ ΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΡΑΙΛΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΚΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΕΡΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΟΥΒΑ ΜΑΙΡΗ
ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΖΕΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΕΤΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ
ΚΙΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΛΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος & Χρόνος
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων διοργανώνεται από το Σύλλογο
Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με το TΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Νοσηλευτικής και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Τμήμα
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας διοργανώνεται φέτος στην Αρχαία
Ολυμπία, στο ξενοδοχείο Olympic Village Inn από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2017.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία Συνεδρίου: 20 - 22 Οκτωβρίου 2017
Τελευταία ημερομηνία υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: 31 Αυγούστου 2017
Ημερομηνία λήξης πρώτης περιόδου εγγραφών: 31 Αυγούστου 2017
Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών: 24 Σεπτεμβρίου 2017

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στα Αγγλικά
με ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 9 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Εμπορική Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του Συνεδρίου
με Έκθεση Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Προϊόντων και Έκθεση Βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exhibition@pfycare2017.gr ή στα τηλέφωνα: 210 5244760, 210 5773361.

Οπτικοακουστικά μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής
• Laser pointer
To υλικό του κάθε ομιλητή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου, τουλάχιστον μία ώρα
πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση.
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Γραμματεία Συνεδρίου
Μέχρι την έναρξη του Συνεδρίου, οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας είναι καθημερινές από 10:00 έως
17:00.
E-mail: info@pfycare2017.gr, Τηλ. 210 5244760, 210 5773361, 210 5740083, Fax: 210 5740084.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας που θα λειτουργεί στο χώρο του Συνεδρίου θα είναι:
20 Οκτωβρίου 2017: 10:00 – 20:00
21 Οκτωβρίου 2017: 08:30 – 20:00
22 Οκτωβρίου 2017: 08:30 – 15:00

Eγγραφή και Διαμονή
Κατηγορία Εγγραφής

Έως 31/7/2017

Έως 20/10/2017

Ιατροί

50 €

100 €

Μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Φ.Υ. Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

30 €

60 €

Φοιτητές*

10 €

20 €

Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου (Folder, μπλοκ, στυλό κ.λπ.)
• Προσφορά καφέ στα διαλλείματα του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

*Για τους σύνεδρους αυτής της κατηγορίας χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας σχετικές βεβαιώσεις
Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Διαμονή

Ξενοδοχείο Olympic Village Inn

Τιμή κατ' άτομο σε μονόκλινο Standard

150 €

Τιμή κατ'άτομο σε δίκλινο Standard

200 €

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου είναι κατά άτομο & περιλαμβάνουν:
• Δύο διανυκτερεύσεις (20-22/10/2017)
• Πρωινό
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημα σας εγκαίρως στη Γραμματεία του Συνεδρίου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: registration@pfycare2015.gr .
Με την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό εξ' ολοκλήρου στη
Γραμματεία του Συνεδρίου.

Κλινικά Φροντιστήρια
Η Συμμετοχή σε όλα τα Κλινικά Φροντιστήρια τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (www.
pfycare2017.gr) είναι ΔΩΡΕΑΝ αλλά απαιτείται Αίτηση Συμμετοχής στην Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι προεγγραφές των Συνέδρων για
την παρακολούθηση των Κλινικών Φροντιστηρίων θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου 2017, στις 12:00
μ.μ. και σε χώρο του ξενοδοχείου με τη σχετική σήμανση.

Ακυρωτική Πολιτική Πακέτων Διαμονής
Για ακυρώσεις έως 31 Αυγούστου δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση ακύρωσης έως 30
Σεπτέμβρη 2017, τα χρήματα θα επιστραφούν, αφού παρακρατηθεί το 20% για έξοδα διαχείρισης. Μετά από
αυτήν την ημερομηνία τα χρήματα δεν επιστρέφονται.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 31/08/2017
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν on-line μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.pfycare2017.gr
συμπληρώνοντας ειδική φόρμα στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή
υποβολή της περίληψης.

Γενικές Πληροφορίες - Οδηγίες
• Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (31/08/2017) δεν θα γίνονται δεκτές
• Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά δεν θα γίνονται δεκτές.
• Κάθε σύνεδρος δεν θα πρέπει να υποβάλει περισσότερες από 4 εργασίες ως κύριος συγγραφέας.
• Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο.
• Στην ανασκόπηση δε μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω
από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
• Θα πρέπει να δηλώνεται από τους συγγραφείς εάν οι περιλήψεις έχουν υποβληθεί σε άλλες επιστημονικές
εκδηλώσεις, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο.
• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής
της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου
στο τηλέφωνο 210 5244760.
• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την
αλληλογραφία συγγραφείς έως 24 Σεπτεμβρίου 2017.
• Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως και μέχρι 30 ημέρες
πριν την έναρξη του συνεδρίου (22/09/2017).
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική
Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
• Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος αυτομάτως η περίληψη θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και
δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό πρόγραμμα.
• Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
• H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία
στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@pfycare2017.gr.
H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο
τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@pfycare2017.gr.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, όπως ακριβώς
έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης
του κειμένου της περίληψης.
• Η δομή των περιλήψεων εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
Εισαγωγή – Σκοπός - Μεθοδολογία - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα - Λέξεις κλειδιά (από 3 έως 5)
• Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ.
Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις-Κλειδιά.
• Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις - κλειδιά, τον τίτλο,
ονόματα & φορείς).
• Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω
και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
• Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (bold) και κεντρική
στοίχιση.
• Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι
γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή (bold) με κεντρική στοίχιση, ενώ θα πρέπει να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος &
όχι Α. Παπαδόπουλος).
• Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1,
Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών "Ο Αγ. Ανδρέας"
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
• Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΔΕΝ θα πρέπει να αναφέρεται
• Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο
(Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 , Νικόλαος Αναγνώστου1
• Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων (ακολουθούν υποδείγματα)
• Το κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί ολογράφως και σε
παρένθεση η σύντμηση.
• Στο κείμενο ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες.
• Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
• Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην περίπτωση επιλογής
Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
• Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που
θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των
εργασιών.
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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«ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα στους
ασθενείς, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο άγχος και εμφανίζουν κατάθλιψη.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική ή μερική λαρυγγεκτομή, συγκρίνοντας τρεις
ομάδες με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλεσαν 168
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 65 ασθενείς (38,7%), υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή, (ομάδα Α), οι 63 ασθενείς (37,5%) σε μερική λαρυγγεκτομή
ή άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με διατήρηση της φωνής (ομάδα Β) και
οι 40 ασθενείς (23,8%) σε ολική λαρυγγεκτομή και απώλεια της φωνής, οι οποίοι όμως επιπλέον συμμετείχαν
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοφροντίδας (ομάδα Γ). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν
τα εξής εργαλεία: α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίμακα
Αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης (SRDS- Zung) και γ) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung).
Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες Mann-Whitney
U Test, Kruskal-Wallis Test και Chi-square test.
Αποτελέσματα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγματος βίωνε συμπτώματα αγχώδους και
καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, με υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική
λαρυγγεκτομή (ομάδα Α). Οι ασθενείς των ομάδων Β και Γ εμφάνιζαν λιγότερο άγχος και κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Δεν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα άγχους (p=0,222) και κατάθλιψης (p=0,198) μεταξύ των ασθενών των ομάδων Β και Γ.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους
και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας, μπορούν να
βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η τραυματική εμπειρία
της λαρυγγεκτομής.
Λέξεις – Κλειδιά: Άγχος, κατάθλιψη, καρκίνος λάρυγγα, λαρυγγεκτομή, αυτοφροντίδα
Σύνολο λέξεων: 299
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Μαρία Αναγνώστου3, Ελένη Αποστόλου4
1. Ψυχολόγος, Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
4. Μαία, MSc, Π.Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»
Εισαγωγή: Η έννοια της επιθυμίας απόκτησης παιδιού εμφανίστηκε όταν άρχισε να γίνεται ευρεία χρήση της
φαρμακευτικής αντισύλληψης όπου τα ζευγάρια άρχισαν να προγραμματίζουν εάν και πότε επιθυμούν να
αποκτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην επιθυμία απόκτησης
παιδιού, οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται κυρίως στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιμων ζευγαριών, καθώς η εμπειρία της υπογονιμότητας
τα ωθεί να αναλογιστούν την επιθυμία τους αυτή.
Σκοπός: η διερεύνηση του βιώματος της επιθυμίας απόκτησης παιδιού, μητέρων που χρησιμοποίησαν σύνθετες μεθόδους αναπαραγωγής (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα).
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Δέκα εννέα
μητέρες αφηγήθηκαν την εμπειρία τους από τη σύνθετη μέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπεβλήθησαν
(δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα), μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα
με την τεχνική των Diekelmann, Allen, and Tanner (1989).
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεών των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κατηγορίες,
οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εμπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) επιθυμία όταν η
ηλικία είναι οριακή, β) επιθυμία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυμία υπό όρους και προϋποθέσεις και δ) επιθυμία ως αντιστάθμιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.
Συμπεράσματα: Η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο ως μια
διεργασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή η επιθυμία προοδευτικά διαμορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχόμενό της. Η κατάλληλη
υποστήριξη των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελματίες υγείας μπορεί να συμβάλλει στη
συνειδητοποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά ζευγάρια στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά
και στη διευκόλυνση των αποφάσεων που καλούνται να πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς.
Λέξεις–Κλειδιά: επιθυμία, υπογονιμότητα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, φαινομενολογία
Σύνολο Λέξεων: 293
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
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«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:
ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2
1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα υγείας με ποικίλες προσωπικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) περίπου το 8-10%
των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία
επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια ενός τουλάχιστον χρόνου ή 6 μηνών για γυναίκες άνω των 35
ετών, χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης και με τακτικές φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές.
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της υπογονιμότητας μέσα από τη
σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και
«Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου υπογονιμότητας.
Αποτελέσματα: Στη σημερινή εποχή η υπογονιμότητα δεν προέρχεται μόνο από προβλήματα υγείας, αλλά
μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιλογών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών
έδειξαν, ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήματα από τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες, τη μήτρα και οι
διαταραχές της εμμήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιμότητας, ενώ όσον αφορά στον ανδρικό
παράγοντα, φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρματος και η κιρσοκήλη. Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονομικοί, όπως επίσης η προχωρημένη ηλικία τεκνοποίησης
και το κάπνισμα.
Συμπεράσματα: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο απειλεί τις χώρες με έντονο
δημογραφικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελματίες υγείας ως προς τους παράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.
Λέξεις-κλειδιά: υπογονιμότητα, παράγοντες κινδύνου, ζευγάρι
Σύνολο Λέξεων: 237
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Αγωγή Υγείας
• Αλκοολισμός
• Αναπνευστικά νοσήματα, ΧΑΠ, Άσθμα
• Άνοιες
• Αυτοάνοσα νοσήματα
• Βαρέως πάσχοντες Ασθενείς με παρατεταμένη

νοσηλεία στη ΜΕΘ
• Γηριατρική
• Γενική Ιατρική
• Γεροντολογία
• Επιληψία
• Εργοθεραπεία
• Κάπνισμα
• Κοινωνική Εργασία
• Κοινωνική Οικονομία
• Κοινωνική Φροντίδα ηλικιωμένων & χρόνιων πασχόντων
• Νοσηλευτική
• Λογοθεραπεία
• Οικονομικά υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• Οργάνωση υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής φροντίδας
• Ποιότητα Ζωής
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Τηλεϊατρική
• Φυσική και Ιατρική Αποκατάσταση
• Χρόνιος πόνος
• Ψυχογηριατρική
• Ψυχολογία γήρατος
• Ψυχιατρική
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε
προφορικών είτε αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές ανακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e - Poster)
Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης
των posters στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD.
Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e poster θα είναι 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα η επιστημονική
επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και να σχολιάσει τα παρουσιαζόμενα θέματα.
Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.pfycare2017.gr σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων από την Επιστημονική Επιτροπή.
Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των Posters σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής. Η ώρα και η ημέρα παρουσίασης θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς αφού οριστικοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα και δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία
µε το ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Ολυμπία

20-22

Οκτωβρίου 2017

Υπ ό τ η ν Α ι γ ί δ α
Υπ ό τ η ν Α ι γ ί δ α τ η ς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

www.pfycare2017.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

info@pfycare2017.gr

