
                                                                           

       

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 

 

Αγαπητή/έ συνάδελφε, 

 

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων, θα ήθελα να σας 
ενημερώσω ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και σε αντικατάσταση των 
μαθημάτων που γινόταν μια φορά το μήνα, η Εταιρεία μας σε συνεργασία με το 
ΚΕΕΛΠΝΟ και υπό την αιγίδα του, έχει προγραμματίσει για την φετινή εκπαιδευτική 
χρονιά: 

Σεμινάριο Ελέγχου Λοιμώξεων 

Το σεμινάριο μέσα στην διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2010-2011, θα διεξαχθεί σε 
5 κύκλους διάρκειας 6 ωρών ο καθένας και οι θεματικές του ενότητες θα καλύπτουν 
σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των βασικών γνώσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
λοιμώξεων.  

Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνεται από ομιλητές που έχουν εμπειρία στο σχετικό 
αντικείμενο και θα παρουσιάζονται όλα τα τελευταία δεδομένα που ισχύουν διεθνώς, 
ενώ θα ακολουθεί συζήτηση. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας μας (www.eeel.gr). 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο θα είναι δωρεάν και δικαίωμα παρακολούθησης έχουν 
ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας με ενδιαφέρον στο αντικείμενο του 
ελέγχου λοιμώξεων. 

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό σε όσους το 
παρακολουθήσουν ανελιπώς, (δικαιολογούνται απουσίες που δεν υπερβαίνουν το 10% 
του συνόλου των ωρών). 

Θα ήθελα τέλος να σας καλέσω να δηλώσετε συμμετοχή στο παραπάνω σεμινάριο, 
συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση, το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 
2010. 

 

 

 

 



                                                                           

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Θέμα Σεμιναρίου: Έλεγχος Λοιμώξεων 

Τόπος διεξαγωγής:  Aμφιθέατρο ΕΚΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Λεωφ. Κηφισίας 39 Μαρούσι 
 
Ημερομηνίες θεματικών κύκλων: 15 Δεκεμβρίου 2010 

    16 Φεβρουαρίου 2011 

    16 Μαρτίου 2011 

    13 Απριλίου 2011 

    15 Ιουνίου 2011 

Ημέρα διεξαγωγής:Τετάρτη 

Ώρες: 08:30 έως 14:30 

Τρόποι δήλωσης συμμετοχής: 

Α. Ταχυδρομικά στα γραφεία της ΕΕΕΛ (Μαιάνδρου 23, ΤΚ 11528, Αθήνα) 

Β. Με FAX για την ΕΕΕΛ: 210-7215082 

Γ. Απ’ ευθείας στην Γραμματεία του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων 
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, Ευγενίδειο Ίδρυμα, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2010 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Καλαϊτζή 
Σουζάνα: 6977501086 και με την κυρία Σταματάκη Πετρούλα: 6974159344 

 

Η Πρόεδρος της ΕΕΕΛ 

 

 

 

   Α. Καραϊσκου 



                                                                           

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Συμμετοχής στο Σεμινάριο Ελέγχου Λοιμώξεων 

Εκπαιδευτικού έτους 2010-2011 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ........................................................…………………....................................... 

ΟΝΟΜΑ: ........................……………..................……………............................................... 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ......................................………………...................…........................................ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: .................................................…………............................................... 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ......................................................................................................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:  

.................................................................................................…………………................... 

ΤΚ-ΠΟΛΗ: .....................................................................…………….................…..……….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (σταθερό)............................…(κινητό)........................................................ 

FAX: .................................................................................................................................... 

E-MAIL: ............................................................................................................................... 

 

 

 

ο/η Αιτών/ούσα 

 

 

 


