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θεσμός για το σύγχρονο νοσηλευτή

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
ήρθε η ώρα για το ετήσιο ραντεβού μας, το δέκατο έκτο στη σειρά
μιας διαχρονικά επιτυχημένης πορείας συνεδρίων της ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ για όλα τα θέματα που αφορούν τους σύγχρονους νοσηλευτές
στην Ελλάδα.
Το 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
πραγματοποιείται φέτος από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο
πανέμορφο Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.
Εκατοντάδες νοσηλευτές από όλη τη χώρα, θα συναντηθούμε και πάλι για να
ανταλλάξουμε επιστημονική γνώση, απόψεις κι εμπειρίες και να προβληματιστούμε στα
θέματα που μας αφορούν, σε σχέση με τις υποδομές, το εργασιακό περιβάλλον, την
δυνατότητα αύξησης της ποιότητας της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, μέσα
στις δύσκολες εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε.
Φιλοδοξούμε το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και φέτος να αποτελέσει σταθμό
για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών αλλά και να δώσει
βήμα διαλόγου, να μας φέρει πιο κοντά και να μας συσπειρώσει έναντι των θεμάτων και
των προοπτικών που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο.
Σταθεροί στις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα υγείας, την
ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική
εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση
της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
φιλοδοξεί να αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για
τους νοσηλευτές με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η συμμετοχή και η συμβολή σας είναι σημαντική, όπως και
κάθε χρόνο. Το επιστημονικό σας έργο, οι καινοτόμες προτάσεις σας, οι ιδέες και οι
απόψεις σας στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού και της ανάδειξης του ρόλου του
νοσηλευτή αποτελούν το θεμέλιο λίθο και κρίσιμο συστατικό του Συνεδρίου μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλοι συνοδοιπόροι, σας περιμένουμε από τις 11
έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι, να μοιραστούμε τρεις μοναδικές ημέρες
που θα μας δώσουν την ώθηση για άλλο ένα βήμα μπροστά στην επιστήμη και το
επάγγελμα που τόσο αγαπάμε.
Καλή μας αντάμωση!
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

Η συμμετοχή στο συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με δεκαοκτώ (18) μονάδες
συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: 23 Οκτωβρίου 2015
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έως

Έως

Έως

10/09/2015

16/10/2015

11/12/2015

Μέλη ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

70€

120€

150€

Μη Μέλη ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

110€

150€

190€

Φοιτητές (1ο Πτυχίο) *
& Άνεργοι Νοσηλευτές

30€

60€

90€

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
Συνεδριακό Υλικό
(τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης,
Παρακολούθηση Κλινικών
Φροντιστηρίων,
Διαλλείματα καφέ,
Εναρκτήρια Τελετή.

Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%
Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή
βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

*Για όσους διαμείνουν στα
ξενοδοχεία "Montana" και
"Avaris" παρέχεται ατομική
πρόσκληση σε δωρεάν γεύμα το
Σάββατο 12/12 στα εστιατόρια
των ξενοδοχείων.
Οι τιμές είναι κατ' άτομο και
περιλαμβάνουν δυο(2)
διανυκτερεύσεις και πρωινό.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Σε Τρίκλινο

Σε Δίκλινο

Σε Μονόκλινο

MONTANA HOTEL*

120€

150€

220€

AVARIS HOTEL*

120€

150€

220€

ANESIS HOTEL

70€

90€

120€

ELVETIA HOTEL

55€

70€

100€

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για εγγραφές, πακέτα διαμονής & οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε στα:

E-mail: registration@pasyno2015.gr, www.pasyno2015.gr,
Τηλ. 210 5244760, 210 5773361, 210 5740083
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Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083
E-mail: info@pasyno2015.gr, www.pasyno2015.gr
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