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Θα χορηγηθούν Μόρια 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυπριακού Συνδέσµου Νοσηλευτών Χειρουργείου,  είναι στην ευχάριστη 
θέση να σας ανακοινώσει ότι άρχισε την διοργάνωση του 21ου  Παγκύπριου συνεδρίου 
Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης στις 6-7 Μαΐου 2022 στο 
συνεδριακό κέντρο των Λευκάρων .

Το συνέδριο µας συνεχίζει να αποτελεί ένα ξεχωριστό επιστηµονικό θεσµό, που στόχο έχει το δικό 
µας επαγγελµατικό όφελος, εµπλουτίζοντας µας µε νέο τεκµηριωµένο γνωστικό υλικό. 
∆ιακεκριµένοι επιστήµονες, µε µεγάλο διανοητικό εύρος και φάσµα γνώσεων, από τη Κύπρο, είναι 
πρόθυµοι να µεταλαµπαδεύσουν τις γνώσεις και εµπειρίες τους, σε όσους από εσάς θα µας τιµήσετε 
µε τη συµµετοχή σας.

Η µόρφωση είναι δηµόσιο αγαθό κάθε πολίτη. Στον δικό µας κλάδο όπου η τεχνολογία και τα νέα 
δεδοµένα αλλάζουν µε γοργό ρυθµό, επιβάλλεται η συνεχής επιµόρφωση για να µπορέσουµε 
να ανταποκριθούµε στις σηµερινές απαιτήσεις του επαγγέλµατος µας σύµφωνα µε τα διεθνή 
δεδοµένα και να µας καταστήσει ικανούς ώστε να  κρατήσουµε σε  ψηλά επίπεδα τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες υγείας στο χώρο του χειρουργείου.
 
Η δική σας συµβολή και συµµετοχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθότι καθορίζει την επιτυχία του 
συνεδρίου  και  εν κατακλείδι το προσωπικό σας όφελος  αλλά και της υπηρεσίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μάριος Πολυδώρου / Πρόεδρος 
Νίκος Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος 
Χριστιάνα Ορφανίδου / Γραµµατέας 

Μαρία Παστίδου / Ταµείας 
Σαπίνα Μονογιού / Μέλος 

Γιώργος Ευριπίδου / Μέλος  
Αντρέας Στυλιανού / Μέλος  

Μάρκος Σπανός / Μέλος  

Πρόεδρος
Νίκος Κωνσταντίνου

Μέλη
Αντρέας Στυλιανού

Χριστιάνα Ορφανίδου
Μαρία Παστίδου

Γιώργος Ευριπίδου
Σαπίνα Μονογιού
Μάρκος Σπανός



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
6 – 7 Μαΐου 2022 στο συνεδριακό κέντρο των Λευκάρων.

ΓΛΩΣΣΑ
Επίσηµη γλώσσα Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση Ιατροτεχνικού εξοπλισµού στον 
προθάλαµο του συνεδριακού κέντρου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το επιστηµονικό πρόγραµµα περιλαµβάνει  παρουσίαση Ανασκοπικών Εργασιών και 
Ερευνητικών Εργασιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι  επιστηµονικές εργασίες θα συµπληρωθούν σε ειδική πλατφόρµα υποβολής που θα 
βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του συνδέσµου.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (µόνο ηλεκτρονική)
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνδέσµου και θα συµπληρώνεται ηλεκτρονικά.

WEBSITE & SOCIAL MEDIA
Όλες οι πληροφορίες αναφορικά µε το επιστηµονικό πρόγραµµα θα αναρτώνται στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του Συνδέσµου www.kysynox.com και στο επίσηµo account του 
συνδέσµου στο Facebook (ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ κυσυνοχ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Θα αποσταλούν ηλεκτρονικά µετά τη λήξη του συνεδρίου.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Για απόκτηση του πιστοποιητικού απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχιστον του 60% των 
ωρών  παρακολούθησης του επιστηµονικού προγράµµατος.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής περίληψης εργασιών 6 Μαρτίου 2022

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οι συγγραφείς µπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους σε ηλεκτρονική 
µορφή σε ειδική πλατφόρµα υποβολής, η οποία θα βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
Συνδέσµου www.kysynox.com. Στην πλατφόρµα θα ζητείται το ονοµατεπώνυµο του 
συγγραφέα, ο τίτλος της εργασίας, ο χώρος εργασίας και η ιδιότητα, τα ακαδηµαϊκά 
προσόντα και η περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το κείµενο της περίληψης να 
µην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. 
Σε περίπτωση οµαδικής εργασίας παρακαλώ όπως παραθέσετε ονοµατεπώνυµο, θέση και 
χώρο εργασίας, ακαδηµαϊκά προσόντα των συνεργατών σας. Το όνοµα του συγγραφέα που 
θα παρουσιάσει την εργασία να είναι πρώτο και υπογραµµισµένο.

Η Περίληψη να έχει την ακόλουθη δοµή: 
Αν πρόκειται για ερευνητική εργασία:

Εισαγωγή – Σκοπός
Υλικό – Μέθοδος

Αποτελέσµατα
Συµπεράσµατα/ εισηγήσεις

Αν πρόκειται για ανασκόπηση
Εισαγωγή – Σκοπός

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Αποτελέσµατα

Συµπεράσµατα/ εισηγήσεις

Χρόνος παρουσίασης εργασίας 20 λεπτά 

Ο Οµιλητής είναι ελεύθερος συνδροµής συνεδρίου
Η επιστηµονική επιτροπή θα σας ενηµερώσει µε email για την παραλαβή και αποδοχή της 
εργασίας σας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για την εγγραφή σας στο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ παρακαλείστε όπως συµπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του συνδέσµου. Όσους θα τακτοποιηθεί οικονοµικά η συνδροµή τους σε µεταγενέστερο στάδιο, παρακαλώ να 
γίνει προεγγραφή ηλεκτρονικά και όταν διευθετηθεί η πληρωµή θα σταλεί email από  το σύνδεσµο ότι εγκρίνεται 
η εγγραφή σας στο συνέδριο.

Το κόστος εγγραφής περιλαµβάνει:
Παρακολούθηση του Επιστηµονικού Προγράµµατος, Πιστοποιητικό Συµµετοχής µε µοριοδότηση, Ετεροχρονισµένη 
παρακολούθηση των παρουσιάσεων στην πλατφόρµα του συνεδρίου.. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
• ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΑ ΜΕ PΑYPAL H΄ VISA CARD ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
   www.kysynox.com
• ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
   ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ.) ΣΤΗN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ : CY80 0050 0281 0002 8101 G4609501
   BIC: HEBACY2N
   Παρακαλώ όπως η απόδειξη αποσταλεί µε email στο info@kysynox.com.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕΛΗ ΚΥΣΥΝΟΧ €50

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΚΥΣΥΝΟΧ €70
ΦΟΙΤΗΤΕΣ €20

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Κυπριακός Σύνδεσµος Νοσηλευτών Χειρουργείου
ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ
Φίλιου Τσιγαρίδη 20, Λατσιά, S.P.I. COURΤ 15, ∆ιαµέρισµα 102
Τηλ: 99884510
Ιστιοσελίδα: www.kysynox.com
Email: info@kysynox.com
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Εταιρεία υποστήριξης και διοργάνωσης συνεδρίων
και εξ’ αποστάσεως εκπαιδεύσεων
Ιστιοσελίδα: www.leafnet.com.cy
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