
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο  

Ποιότητας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία 

Ιωάννινα 7-8 Δεκεμβρίου  2018      

 (1ηΑνακοίνωση) 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΠΓΝΙ και του Γ.Ν. Χατζηκώστα αντιλαμβανόμενες την 

αναγκαιότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την σπουδαιότητα της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού  κλάδου  στην επίτευξη του στόχου αυτού 

διοργανώνουν στα Ιωάννινα το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και Εκπαίδευσης στη 

Δημόσια Υγεία 7 & 8 Δεκεμβρίου του 2018  

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει ιδέες, εμπειρίες  και καλές πρακτικές της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή καινοτόμων κλινικών πρακτικών μέσα από την 

εφαρμογή πρότυπων  ποιότητας στον χώρο της υγείας, αλλά και στην Νοσηλευτική κλινική 

πρακτική. 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, Νοσηλευτές όλων των βαθμίδων, 

ερευνητές και  φοιτητές στο χώρο της υγείας, διοικητικούς υπαλλήλους που ασχολούνται 

στο πεδίο της ποιότητας, καθώς επίσης σε στελέχη των γραφείων εκπαίδευσης και 

ποιότητας των Νοσοκομείων της χώρας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα 

πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), προφορικές 

ανακοινώσεις και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου, που θα 

πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων. 

Θεματολογία του Συνεδρίου 

 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην Δημόσια Υγεία 

 Εφαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην Υγεία 

 Πιστοποίηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας – κλινική διακινδύνευση 

 Συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση 

 Σύγχρονη Νοσηλευτική διοίκηση  

 Διαχείριση και Αξιοποίηση Νοσηλευτικού Προσωπικού. 

 Πληροφοριακά συστήματα στη χρήση  των Υπηρεσιών Υγείας 

 Προπτυχιακή άσκηση Φοιτητών Νοσηλευτικής 

 Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία 

 Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα 

 Στοχοθεσία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 Υπηρεσίες υγείας και τουρισμός. 

 Evidence-based nursing (Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική)  

 Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας 

 Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας 

 Πληροφορική της Υγείας 

 



 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 Δεοντολογία – Βιοηθική 

 Διαχείριση αποβλήτων 

 Μέτρηση κλινικών δεικτών 

 Διαχείριση κρίσεων 

Η υποβολή εργασιών και προτάσεων για στρογγυλά τραπέζια έχει ξεκινήσει. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή,  

τις εγγραφές και τον τρόπο υποβολής των εργασιών θα δοθούν κατά την 2
η
 

Ανακοίνωση του συνεδρίου. 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 1
η
 Ανακοίνωση Υποβολής Εργασιών 12 Ιουλίου 2018 

 2
η
 Ανακοίνωση Λήξη υποβολής εργασιών 20 Οκτωβρίου  2018 

 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 30 Οκτωβρίου 2018 

 Έναρξη εγγραφών 1 Νοεμβρίου  2018 

 4
η
 Ανακοίνωση 10  Νοεμβρίου 2018 

 Ανακοίνωση προγράμματος 20  Νοεμβρίου  2018 

 Διεξαγωγή συνεδρίου 7 - 8 Δεκεμβρίου 2018 

Επικοινωνία  

στην ιστοσελίδα www.uhi.gr, www.gni-hatzikosta.gr  

και στο email: qued@uhi.gr  (Υποβολή εργασιών)  

Πληροφορίες  

Τζιάλλας Δημήτριος   Αναπληρωτής Δ/ντής Ν.Υ. ΠΓΝΙ  (26510-99525)  

Μπραχαντίνη Καλλιόπη  Δ/ντρια Ν.Υ. Γ.Ν. “Χατζηκώστα”  (2651080635) 

 Μπαλή Ελένη   Γρ.  Εκπαίδευσης  ΠΓΝΙ   (2651099732) 

Γάγας Μιχαήλ   Γρ.  Εκπαίδευσης  Γ.Ν. “Χατζηκώστα” (2651080728)  

 

 

 

http://www.uhi.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:qued@uhi.gr


Οδηγίες Υποβολής Εργασιών 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:    12 Ιουλίου  2018 
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:  20 Οκτωβρίου  2018 

1. Το κείμενο της περίληψης να κυμαίνεται από 200 έως 300 λέξεις. 
2. Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη στη μορφή: Εισαγωγή – 

Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 
3. Οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώσουν την θεματική ενότητα στην οποία 

αναφέρεται η εργασία τους 
4. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική και να γράφονται: 

πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά 
γράμματα). 

5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. Το όνομα 
εκ των συγγραφέων που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι 
υπογραμμισμένο και σε bold 

6. Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός 
τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της 
περίληψης 

7. Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με 
πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται 

8. Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 3 προφορικές 
ανακοινώσεις. Στις ανασκοπήσεις οι συγγραφείς δεν μπορούν να είναι πάνω 
από 3 

9. Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον 
επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του 
οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 Η υποβολή της εργασίας θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες και 
θα σταλεί στo mail του συνεδρίου: qued@uhi.gr   

 Οι εργασίες αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι με άλλον τρόπο 
(επιστολή ή fax) 

 Οι συγγραφείς θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα 
υποβολής εργασίας συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία που 
αναγράφονται σε αυτή 

 Προτάσεις για Διαλέξεις ή Στρογγυλά τραπέζια αποτυπώνονται στο 
αντίστοιχο πεδίο της φόρμας 
 

 

  

mailto:qued@uhi.gr


 

 

 Όνομα:   Επώνυμο:    Ειδικότητα:  

Τίτλος:    Τόπος Εργασίας:   Διεύθυνση:  

Τηλ. Εργασίας:  Κινητό τηλ.:     e mail: 

Τίτλος Εργασίας: 

Θεματική ενότητα: 

Συγγραφείς:   1……, 2….., 3….. κλπ 

Τίτλοι Συγγραφέων:  1….., 2……, 3……, κλπ 

 

 

  
 

1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ποιότητας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία 
7 & 8 Δεκεμβρίου 2018 

Ιωάννινα 

Φόρμα Υποβολής Εργασίας 
 

 

Ελεύθερη ανακοίνωση 

Περίληψη 

Διάλεξη 

(μικρή περίληψη σε ελεύθερο κείμενο 300 λέξεων) 

Στρογγυλό τραπέζι 

(Τίτλος, Εισηγητές, Επιδιωκόμενοι στόχοι, διάρκεια)  

QueD 2018 

Ioannina 


