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Υπό την αιγίδα
Yπουργείο Υγείας

Αγαπητοί φίλοι,

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, Συνεργάτες και φίλες/οι

Σε μία περίοδο κόπωσης και πολλαπλών δυσκολιών που
βιώνουμε ως πολίτες αλλά και ως επαγγελματίες υγείας, η
Ε.Ε.Ε.Λ. μέσα από τις δράσεις του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της
επιδιώκει να απαντήσει σε ερωτήματα που μας απασχολούν
αλλά και να βελτιώσει με απλά και εύχρηστα εργαλεία
την κλινική πρακτική που καθημερινά καλούμαστε να
αντιμετωπίζουμε .
Στη χώρα μας, οι αλλαγές τον τελευταίο χρόνο σχετικά
με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και
της μικροβιακής αντοχής είναι σημαντικές και πολύ
απαιτητικές. Όμως, και σε διεθνές επίπεδο οι αλλαγές
είναι σημαντικές. Από την παγκόσμια κοινότητα επιδιώκεται η
θέσπιση πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση της μικροβιακής
αντοχής που έχει πλέον αναγνωριστεί ως μία διαχρονική
απειλή δημόσιας υγείας για τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον,
κάθε χρόνο η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει
νέες αναδυόμενες απειλές με απρόσμενες επιπτώσεις όπως
αυτή του ιού Ebola στην Αφρικανική Ήπειρο, απαιτώντας από
τα υγειονομικά συστήματα και τους επαγγελματίες υγείας να
βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και εγρήγορση.
Όλες αυτές οι εξελίξεις απαιτούν συνεχή ενημέρωση και πάνω
από όλα την προσπάθεια όλων μας να πάμε ένα βήμα μπροστά
και να πραγματοποιήσουμε μία ουσιαστική και αποτελεσματική
αλλαγή κάνοντας τα νοσοκομεία μας πιο ασφαλή. Γι αυτό το λόγο
το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ. αποφάσισε σε αυτό το Συνέδριο να περάσει
ακόμη πιο πολύ «από τη θεωρία στην πράξη» και να ενισχύσει τη
διαδραστική σχέση με τους συμμετέχοντες μέσα από αντίστοιχα
κλινικά φροντιστήρια με επίκαιρα και δύσκολα στη διαχείρισή
τους θέματα. Όμως, και τα στρογγυλά τραπέζια και οι διαλέξεις
έχουν ως άμεσο στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα που
μας απασχολούν καθημερινά και να δώσουν την ευκαιρία
σε όλους μας να εκφραστούμε εποικοδομητικά. Κάθε
παρουσίαση αποτελεί ένα ερώτημα, που θα κληθούμε όλοι
μαζί να απαντήσουμε. Γι αυτό το λόγο το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ.
επιθυμεί όχι μόνο τη συμμετοχή σας αλλά κυρίως την όσο
πιο ενεργή παρέμβασή σας στις δράσεις του Συνεδρίου ώστε
να αναδείξουμε την πρόληψη των λοιμώξεων ως βασική
προϋπόθεση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Με ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη σας υποδεχόμαστε στο
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Ελέγχου Λοιμώξεων, με τίτλο «Πολεμάμε τις Λοιμώξεις
βελτιώνοντας τη συμμόρφωση», το οποίο διεξάγεται στις
4 - 6 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα.
Η πολύ μεγάλη συμμετοχή σας στις προηγούμενες
επιστημονικές συναντήσεις της Εταιρείας μας, μας
παρότρυνε δυναμικά να καταβάλλουμε και αυτή τη φορά
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις
σημερινές προσδοκίες σας.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβεβαιώνει αυτό που εμείς, οι
επαγγεματίες υγείας, στο αντικείμενο των λοιμώξεων
επιδιώκαμε εδώ και πολλά χρόνια: την ανάγκη υιοθέτησης
κοινής στρατηγικής και συλλογικής δράσης για τον
περιορισμό των λοιμώξεων που απειλούν τους ασθενείς
μας και ακυρώνουν στην ουσία το επίπονο, και μόνο με
αγαθές προθέσεις, έργο των επαγγελματιών υγείας .
Καθήκον όλων εμάς των επαγγελματιών υγείας στον Τομέα
των Λοιμώξεων είναι να παραμένουμε ενήμεροι, άγρυπνοι
και με διεπιστημονική συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών,
γνώσεων και εμπειριών να γίνουμε αποτελεσματικοί
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ήδη υπάρχοντα
προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις που εξελίσσονται.
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή προσπάθησαν
να καλύψουν μια ποικιλία θεμάτων που άπτονται της
πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων επιδιώκοντας
πάντα, η κάθε συνεδρία να είναι, ουσιαστική, ρεαλιστική,
εποικοδομητική και να απαντά στη δύσκολη επαγγελματική
καθημερινότητα του έλληνα επαγγελματία υγείας.
Οι ομιλητές μας είναι όλοι διακεκριμένοι επιστήμονες και
έμπειροι επαγγελματίες στο χώρο, οι οποίοι θα μοιραστούν
μαζί μας τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα αλλά κυρίως
την πολύτιμη εμπειρία τους για εφαρμογή σήμερα.
Με αυτά τα δεδομένα, και με γνώμονα τη σπουδαιότητα
του επιστημονικού προγράμματος, ελπίζουμε και εφέτος
στην αθρόα και γόνιμη συμμετοχή σας, η οποία θα είναι
αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του Συνεδρίου
μας και θα αποτελέσει μια ευχάριστη ευκαιρία
παραγωγικής συνεργασίας με μοναδικό όφελος τον
πολίτη - ασθενή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.
& Πρόεδρος της Ε.Ε. του Συνεδρίου
Φλώρα Κοντοπίδου

Η Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.
Όλγα Δαληγγάρου - Βιλαέτη

Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
		
		

Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο.
Κοντοπίδου Φ.
Καραΐσκου Α.
Παπαδημητρίου Α.
Πέππας Θ.
Δούκα Ε.
Τσερώνη Μ.

Πρόεδρος Συνεδρίου
Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο.

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Καραΐσκου Α.
Αντιπρόεδρος Δούκα Ε.
Μέλη
Αργυράκη Αικ.
Κουτελέκος Ι.
Βαδάλα Χ.
Κούτσια Χ.
Βίγλα Γ.
Κουτσοδηµητρόπουλος Ι.
Βογιατζάκης Ε.
Κρητικόπουλος Κ.
Γεωργίου Σ.
Μαραγκός Α.
Διπλού Α.
Μασγάλα Αικ.
Ζέρβα Λ.
Μερτζιώτη Χ.
Ζήγρα Μ.
Όµπαση Μ.
Καπάδοχα Αικ.
Παναγόπουλος Π.
Καραµιχάλη Ε.
Παντελίδου Π.
Κάργα Μ.
Πέππας Θ.

Πιτσικούλη Α.
Πιτταράς Θ.
Ποντίκης Κ.
Σοφιανού Ο.
Σταµατάκη Π.
Σταυροπούλου Κ.
Συµπάρδη Σ.
Τρίκκα - Γραφάκου Ε.
Τσέκη Χ.
Τσιφτσίδου Ε.
Χατζίκα Κ.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος Κοντοπίδου Φ.
Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Α.
Μέλη
Κρανίδης Α.
Αδαµίδου Σ.
Λελέκης Μ.
Αρβανίτη Κ.
Μανδραγός Κ.
Βελόνη Β.
Μανοµενίδης Γ.
Βεντούρη Σ.
Μαργαρίτης Α.
Βρυώνη Γ.
Μαυροµάτης Α.
Ζαρκωτού Ο.
Μπολίκας Ε.
Ζάχος Ν.
Παναγιωτακόπουλος Γ.
Ζήση Χ.
Πανιάρα Ο.
Ιστίκογλου Γ.
Παπαδοµιχελάκης Β.
Ιωσηφίδης Η.
Παπαδόπουλος Ι.
Καλαϊτζή Σ.
Παρασκευά Κ.
Καλύβα Φ.
Πετεινάκη Ε.
Κιουµής Ι.

Πισιµίση Ε.
Πουλάκου Γ.
Πουρνάρας Σπ.
Σούρδη Α.
Στραβοπόδης Γ.
Τόµπρου Ε.
Τρελοπούλου Α.
Τσερώνη Μ.
Φανουργιάκης Π.
Χήνου Ε.
Χρηστάκη Ε.

Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος Σαρόγλου Γ.
Κανελλακοπούλου Κ.
Αντωνιάδου Α.
Κρεµαστινού - Κουρέα Τζ.
Αποστολοπούλου Ε.
Κυρίτση Ε.
Αρµαγανίδης Α.
Κύρλεση Α.
Αρχοντίδου Ε.
Λαζανάς Μ.
Βατόπουλος Α.
Γαργαλιάνος - Κακολύρης Π.
Λεµονίδου Χρ.
Γιαµαρέλλου Ε.
Μαγκίνα Ν.
Γκίκας Α.
Μαργαρίτη Γ.
Γώγος Χ.
Πανιάρα Ο.
Πετρίκκος Γ.
Δαΐκος Γ.

Πεφάνης Α.
Ροϊλίδης Ε.
Σκουτέλης Α.
Σουρτζή Π.
Τριγάζη Φ.
Τσακρής Α.
Τσιόδρας Σ.
Χατζηγεωργίου ∆.
Χατζηχριστοδούλου Χ.
Χούτα - Χυτήρη Α.
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Θεματολογία

•

Επιδημιολογική επιτήρηση λοιμώξεων και έλεγχος λοιμώξεων

•

Έλεγχος διασποράς πολυανθεκτικών παθογόνων στο νοσοκομειακό χώρο

•	Εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων
στα ελληνικά νοσοκομεία
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•

Ο ρόλος του άψυχου περιβάλλοντος στη διασπορά των νοσοκομειακών παθογόνων

•

Βελτίωση της συμμόρφωση των Ε.Υ. στις ορθές ιατρονοσηλευτικές πρακτικές

•

Προσφυγικοί πληθυσμοί και έλεγχος λοιμώξεων

•

Πιστοποίηση και διαπίστευση σε ελληνικό νοσοκομείο

•

Εργαλεία management στον έλεγχο των λοιμώξεων

•

Λοιμώξεις σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών

•

Ορθή διαχείριση αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο

•

Νοσοκομειακά απόβλητα

•

Έλεγχος λοιμώξεων σε κλινικά τμήματα με ειδικούς πληθυσμούς ασθενών
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Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου
Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4-6
Νοεμβρίου 2015

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθανασίου Διάκου 28, 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 88 400
www.royalolympic.com

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

Έκθεση Συνεδρίου
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων

Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
www.eeel.gr

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την
είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από
τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του
Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της
U.E.M.S., του I.C.N., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Μοριοδότηση
Α) Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση,
μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων
Ιατρών). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση
έχει κάθε Σύνεδρος (Iατρός), ο οποίος έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού
Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες,
δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών
γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.
Β) Για τους νοσηλευτές, όλο το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με μόρια
από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nurses).
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Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 9 Οκτωβρίου 2015

Εγγραφές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015

Ιατροί

60,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί /
Νοσηλευτές / Επαγγελματίες Υγείας /
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

40,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές *

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
31 Οκτωβρίου 2015 On Site

ΔΩΡΕΑΝ

20,00 €

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου (Εκτός από τα Φροντιστήρια)
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης για τους Φοιτητές και τους Επαγγελματίες Υγείας
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς / Νοσηλευτές,
εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου και ελαφρύ γεύμα
*Η εγγραφή των Φοιτητών είναι Δωρεάν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30
Οκτωβρίου 2015, αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των
φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2015, τότε το κόστος είναι 20,00€.

Κλινικά Φροντιστήρια
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Κλινικά Φροντιστήρια με εξειδικευμένα θέματα.
Το ποσό εγγραφής έχει ορισθεί στα 15,00 € ανά Φροντιστήριο. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί
να παρακολουθήσει παραπάνω από ένα Φροντιστήριο, τότε το κόστος για κάθε Φροντιστήριο
θα ανέλθει στα 10,00 €. Θα τηρηθεί προτεραιότητα στις δηλώσεις και θα χορηγηθεί «Βεβαίωση
Παρακολούθησης». Σε κάθε φροντιστήριο οι συμμετέχοντες δε θα ξεπερνούν τα 50 άτομα. Η εγγραφή
στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

6

4-6

2015

8

o Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων Νοεμβρίου
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Θέματα Φροντιστηρίων

1. Έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής στο νοσοκομειακό χώρο.
Eφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού
2. Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
3. Υγιεινή των χεριών ως δείκτης ποιότητας σε ελληνικό νοσοκομείο: που, ποιος, πως, πότε και γιατί;
4. Η αξία και η ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης και παρέμβασης στον έλεγχο των λοιμώξεων*
* To συγκεκριμένο κλινικό φροντιστήριο απευθύνεται σε ανώτατα διοικητικά στελέχη (Διοικητικούς Διευθυντές,
Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές), κοστίζει 30,00 € και η παρακολούθησή του δε συνεπάγεται υποχρέωση
εγγραφής στο Συνέδριο.

Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων, προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη ανακοίνωση.
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 9η Οκτωβρίου 2015.
Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Επιστημονική
Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή κρίσης
εργασιών, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες
ανακοινώσεις (με τη μορφή e-poster). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών
λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε e-poster.

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο
έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:
• Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.
• Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά
Times New Roman, με μαύρα γράμματα (bold), σε μονό διάστημα.
• Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
	1. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης. Παράκληση η αποφυγή χρήσης
συντομογραφίας.
	2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το
όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
	
3. 
Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο
απασχολούνται οι συγγραφείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο
διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1,2,3).
	
4. 
Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή
παρουσίαση του κειμένου. Σκοπός, υλικό & μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα πρέπει
να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την
ποιότητα της εργασίας τους. Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις.
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5. 
Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης
(Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης), το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου
αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο
θα σταλεί η απάντηση.
• Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση
παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο, για την αλληλογραφία, συγγραφέα. Σε περίπτωση μη
παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του
Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr).
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον
συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 15 Οκτωβρίου 2015. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι
την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.
• Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα πρέπει
να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:
1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των
διαφανειών ως εικόνες.
2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape).
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση
είναι, ένας, τουλάχιστον, εκ των συγγραφέων να έχει τακτοποιήσει οικονομικά την εγγραφή του.
• Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου, στη διεύθυνση (alebesi@free-spirit.gr)

Βράβευση Εργασιών
Οι δύο (2) καλύτερες εργασίες θα παραλάβουν βραβεία διακεκριμένων εργασιών από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων. Η απονομή των βραβείων θα
πραγματοποιηθεί κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015.
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Δελτίο εγγραφής

Παρακαλούµε να συμπληρωθεί το δελτίο εγγραφής και να σταλεί µε fax (210 60 47 457) ή με e-mail: alebesi@free-spirit.gr,
στη γραμματεία του Συνεδρίου που λειτουργεί από Δευτέρα - Παρασκευή και ώρα 09:00 - 17:00.

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Διεύθυνση Εργασίας
Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο

Fax

E-mail
Αριθμός Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου
Ιατρικός Σύλλογος

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015

Ιατροί

60,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί /
Νοσηλευτές / Επαγγελματίες Υγείας /
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

40,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές *

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
31 Οκτωβρίου 2015 On Site

ΔΩΡΕΑΝ

20,00 €

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου (Εκτός από τα Φροντιστήρια)
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης για τους Φοιτητές και τους Επαγγελματίες Υγείας
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς / Νοσηλευτές,
εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου και ελαφρύ γεύμα
*Η εγγραφή των Φοιτητών είναι Δωρεάν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015,
αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά
τις 31 Οκτωβρίου 2015, τότε το κόστος είναι 20,00€.

Κλινικά Φροντιστήρια
• Έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής στο νοσοκομειακό χώρο.
Eφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού

1

• Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

2

• Υγιεινή των χεριών ως δείκτης ποιότητας σε ελληνικό νοσοκομείο:
που, ποιος, πως, πότε και γιατί;

3

• Η αξία και η ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης και παρέμβασης
στον έλεγχο των λοιμώξεων*

4

* To συγκεκριμένο κλινικό φροντιστήριο απευθύνεται σε ανώτατα διοικητικά στελέχη (Διοικητικούς Διευθυντές,
Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές), κοστίζει 30,00 € και η παρακολούθησή του δε συνεπάγεται υποχρέωση
εγγραφής στο Συνέδριο.
Το ποσό εγγραφής έχει ορισθεί στα 15,00 € ανά φροντιστήριο. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να
παρακολουθήσει παραπάνω από ένα φροντιστήριο, τότε το κόστος για κάθε φροντιστήριο θα ανέλθει στα 10,00 €.
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

Τρόπος Πληρωμής
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 459 852
ΙΒΑΝ: GR98 0172 0720 0050 7204 5459 852
SWIFT CODE: PIRBGRAA
Δικαιούχος: Ι. ΒΟΥΤΣΑΣ - Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.
(Παρακαλώ όπως αποστείλετε µαζί µε το δελτίο εγγραφής και το αποδεικτικό κατάθεσης).

Υπογραφή

Ημερομηνία

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082
E-mail: info@eeel.gr, Web site: www.eeel.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr, Web site: www.free-spirit.gr

