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Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.) είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008 από την TÜV Hellas/TÜV Nord
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.), εκπονώντας διαρκώς, και με μεγάλη επιτυχία,
κλινικά Φροντιστήρια και εκπαιδευτικά Σεμινάρια με συγκεκριμένη θεματολογία για τον έλεγχο των
λοιμώξεων στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας, επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει
αποκτήσει, αναδεικνύοντας την πρόληψη των λοιμώξεων σε αυτό που πραγματικά είναι: ένα εξειδικευμένο
γνωστικό αντικείμενο, επεκτεινόμενο σε πολλούς τομείς, η αποτελεσματική εφαρμογή του οποίου απαιτεί
ειδική εκπαίδευση και ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο το γεγονός ότι ο έλεγχος των λοιμώξεων έχει μόνο
θετικά αποτελέσματα για ποιοτικές, ασφαλείς, αλλά και αποδοτικές υπηρεσίες φροντίδας
υγείας, η Ε.Ε.Ε.Λ. συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος των Σεμιναρίων Λοιμώξεων
με τη διοργάνωση του 3ου «Σεμιναρίου Εξειδίκευσης στον Έλεγχο των Λοιμώξεων»,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-22 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα (Αμφιθέατρο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital
Center). Η επιτυχία του 1ου & 2ου Σεμιναρίου μας υποχρεώνει να δώσουμε την ευκαιρία συμμετοχής και σε
άλλους επαγγελματίες υγείας που, λόγω της μεγάλης προσέλευσης, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν το 2017.
Το Σεμινάριο, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης και επικαιροποίησης στο αντικείμενο του
Ελέγχου των Λοιμώξεων, είναι, ταυτόχρονα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των Ελληνικών
δημόσιων και ιδιωτικών Υγειονομικών Μονάδων, βάσει και του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου,
στοχεύοντας στην εξειδίκευση των στελεχών των νοσοκομείων που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα αυτόν.
Για το λόγο αυτόν, επαναλαμβάνεται το ίδιο σεμινάριο, το οποίο είναι πάλι πενθήμερο, με συνολική
διάρκεια σαράντα πέντε (45) ωρών, και εστιάζει σε πέντε βασικούς άξονες/ενότητες: επιδημιολογία,
μεθοδολογία επιτήρησης, μέτρα ελέγχου λοιμώξεων, δέσμες μέτρων, έλεγχο επιδημικής έξαρσης και
ορθολογική χρήση αντιβιοτικών (antibiotic stewardship). Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, θα υπάρχει
ενεργός συμμετοχή των παρακολουθούντων με τη μορφή ασκήσεων ή ανάλυσης περιπτώσεων, ενώ στο
τέλος κάθε ημέρας θα υπάρχει ειδική συνεδρία διαδραστικής επικοινωνίας με ειδικούς επιστήμονες στο
εκάστοτε αντικείμενο.
Η πιστοποίηση της επάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο του Σεμιναρίου θα προκύψει από την επιτυχία
στην γραπτή εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται στο τέλος.
Η συμμετοχή σας σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα της Ε.Ε.Ε.Λ. σημαίνει την αναγνώριση από μέρους
σας της ανάγκης ύπαρξης επιστημόνων με πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου, αλλά και αναγνώρισης
και εμπιστοσύνης στις πολύχρονες προσπάθειες της Εταιρείας μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.
Θεόδωρος Πέππας

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.
Καθηγητής Γεώργιος Σαρόγλου
Μέλη Δ.Σ.

Ο. Δαληγγάρου - Βιλαέτη 				
Α. Παπαδημητρίου 			
Ε. Δούκα 			
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Α. Καραΐσκου
Δ. Χατζηγεωργίου
Γ. Στραβοπόδης
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Εκπαιδευτικά Αντικείμενα
• Αρχές Επιδημιολογίας και Επιτήρησης Λοιμώξεων
• Υποχρεωτικώς Δηλούμενα Νοσήματα
• Λειτουργία Εθνικών και Παγκοσμίων Οργανισμών Δημοσίας Υγείας
• Αρχές Μικροβιολογίας
• Νοσοκομειακές Λοιμώξεις - Ορισμοί - Επιτήρηση - Επιδημιολογία
• Αντιμετώπιση Απειλών Δημόσιας Υγείας στο χώρο του Νοσοκομείου - Αναδυόμενα
Νοσήματα
• Νοσοκομειακό περιβάλλον - Διαχείριση Αποβλήτων
• Αποστείρωση/Ασηψία - Αντισηψία - Απολύμανση - Μονώσεις
• Η Υγιεινή των Χεριών στον έλεγχο των Λοιμώξεων
• Μικροβιακή Αντοχή στα Αντιβιοτικά. Επιπτώσεις στα ελληνικά νοσοκομεία και τρόποι
αντιμετώπισης
• Εφαρμογή τεχνικών για ορθολογική χρήση αντιβιοτικών (antibiotic stewardship)
• Δέσμες μέτρων Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (bundles) - Δημιουργία και εφαρμογή
στο ελληνικό νοσοκομείο
• Τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής συμπεριφοράς στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
• Ο ρόλος των μελών της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο σύγχρονο
νοσοκομείο και η σημασία του στην πιστοποίηση σε συστήματα ποιότητας 			
νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Το 3ο Σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Έλεγχο των Λοιμώξεων θα πραγματοποιηθεί στις
18-22 Ιουνίου 2018
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
EΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
Λ. Μεσογείων 107, 115 26, Αθήνα
Τηλ.: 210 6972000
www.dunant.gr
ΓΛΩΣΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
www.eeel.gr
ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (BADGES)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη Γραμματεία και είναι απαραίτητες για την είσοδο στη
συνεδριακή αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου. Η συνολική ώρα παρακολούθησης
του επιστημονικού Προγράμματος 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.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α) Το επιστημονικό Πρόγραμμα του 3ου Σεμιναρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), 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 συμμετέχων ιατρός, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών
του επιστημονικού Προγράμματος.
Β) Για τους νοσηλευτές, όλο το επιστημονικό Πρόγραμμα του 3ου Σεμιναρίου θα μοριοδοτηθεί με
μόρια από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nurses).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν Ιατροί, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας με
ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και μέλη των Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων σε
δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
Ιατροί

180,00 €

Ειδικευόμενοι Ιατροί / Νοσηλευτές / Επαγγελματίες Υγείας

180,00 €

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Σεμιναρίου
• Έντυπο υλικό
• Εξετάσεις Αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση του επιστημονικού Προγράμματος την τελευταία
ημέρα
• Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης για τους Ιατρούς (με παρακολούθηση του 60%
των ωρών του Σεμιναρίου)
• Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για τους Ιατρούς / Νοσηλευτές που
επιτυγχάνουν στις Εξετάσεις Αξιολόγησης (με παρακολούθηση του 90% των ωρών του
Σεμιναρίου)
• Καφέ και ελαφρύ γεύμα στη διάρκεια των καθορισμένων διαλειμμάτων του Σεμιναρίου
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
• Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (Eξειδικευμένο Course)
• Θα προηγηθούν Ιατροί, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας που ήδη απασχολούνται στον
έλεγχο των λοιμώξεων, καθώς και μέλη των Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων σε δημόσια
και ιδιωτικά νοσοκομεία
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Από Δευτέρα 2 Aπριλίου έως Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: ckotridou@free-spirit.gr

www.free-spirit.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής και αποστείλετέ το με fax στο: 210 6047457 ή µε
e-mail στο: ckotridou@free-spirit.gr, στη γραµµατεία του Συνεδρίου που λειτουργεί ∆ευτέρα με Παρασκευή και
ώρες 09:00 - 17:00.

Ονοµατεπώνυµο
Ειδικότητα
∆ιεύθυνση Εργασίας
∆ιεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο   

Fax

E-mail
Αριθµός Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου
Ιατρικός Σύλλογος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 459 852
ΙΒΑΝ: GR98 0172 0720 0050 7204 5459 852
SWIFT CODE: PIRBGRAA
∆ικαιούχος: Ι. ΒΟΥΤΣΑΣ - Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε, μετά την πληρωμή, το αποδεικτικό κατάθεσης.

Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 6048260 (κα Χρύσα Κοτρίδου).

Υπογραφή
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