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Αγαπητές και αγαπητοί 
Συνάδελφοι, 
Ο έλεγχος των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων γίνεται, κάθε χρονιά,  
πιο επιτακτικός καθώς αφ’ ενός 
τα υψηλά ποσοστά μικροβιακής 
αντοχής, αφ’ ετέρου η 
συνεχιζόμενη οικονομική 
κρίση, αλλά και η διάχυση 
της σχετικής πληροφόρησης 
μέσω του Διαδικτύου, φέρνουν 
τον Επαγγελματία Υγείας που 
επιλαμβάνεται την αποστολή 
ενώπιον της ανάγκης να ελέγξει 
τον χείμαρρο αυτό των αποριών, 
ερωτημάτων, υποχρεώσεων 
και απαιτήσεων, εκ μέρους 
Διοικήσεων, συναδέλφων 
επαγγελματιών υγείας, 
ασθενών, κοινού, ακόμα και των 
ΜΜΕ. Ταυτόχρονα ελαττώνονται 
τα προς τούτο μέσα, ακόμα και 
τα απολύτως αναγκαία, η δε 
υποστελέχωση δοκιμάζει τις 
σωματικές και ψυχικές αντοχές 
του. 
Στον ζοφερό αυτό περίγυρο, 
η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου 
Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.), ο μόνος 
επιστημονικός φορέας που 
αποκλειστικό αντικείμενο έχει 
το πεδίο της πρόληψης και του 
ελέγχου των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων αισθάνεται την 
ειλικρινή και από καρδίας 
ανάγκη να ευχαριστήσει  εσάς 
που επιλέξατε να συμμετάσχετε 
στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ε.Ε.Ε.Λ. Ευχαριστούμε με 
ανυπόκριτη ευγνωμοσύνη, 
και όχι τυπικά, διότι η Ε.Ε.Ε.Λ. 
είχε και έχει το πιστεύω πως τα 
πλέον βασικά όπλα στην μάχη 
για τον Έλεγχο είναι η βούληση, 

η  εμπεριστατωμένη γνώση και 
η συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 
Εσείς, όμως, με την ανταπόκρισή 
σας και τον κατακλυσμό 
δηλώσεων ενδιαφέροντος να 
πάρετε μέρος, σε ένα τριήμερο 
απαιτητικό πρόγραμμα, 
ταξιδεύοντας και δαπανώντας, 
δείχνετε πόσο ενδιαφέρον 
και δίψα υπάρχει σε νέους 
ανθρώπους, και κυρίως ότι 
υπάρχει Ελπίδα. Δεν μπορούμε 
να σας περιγράψουμε πόσο μας 
δυναμώνει και εμπνέει αυτή σας 
η θέληση, μιλώντας τόσο για 
ολόκληρο το ΔΣ, αλλά και τους 
προσκεκλημένους διδάσκοντες, 
που τους ευχαριστούμε και από 
εδώ για την πρόθυμη αποδοχή 
της πρόσκλησής μας. Όλες και 
όλοι, έμπειροι ακαδημαϊκοί, 
έμπειροι και μάχιμοι στο 
πεδίο αυτό εξέφρασαν και 
εκφράζουν τον θαυμασμό 
τους  για την αθρόα και 
ενεργητική συμμετοχή των νέων 
συναδέλφων, στα προηγούμενα 
Συνέδρια καθώς, ελπίζουμε, και 
στο παρόν.
Εκ μέρους των διδασκόντων, των 
εισηγητών και του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για 
την ανεκτίμητη παρουσία σας 
στο Συνέδριο.
Αν μου επιτραπεί ένα ρητό 
από την Κίνα. «Αν τα σχέδιά 
σου είναι για ένα χρόνο σπείρε 
σπόρους. Αν είναι για δέκα 
χρόνια, φύτεψε ένα δέντρο.  
Αν είναι για εκατό χρόνια, 
μόρφωσε έναν λαό» [Κουάνγκ 
Τσέου].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ.

Θεόδωρος Α. Πέππας

Αγαπητοί φίλοι, 

Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων 
σε χώρους παροχής υγείας 
αποτελεί πλέον όχι μόνο 
ρυθμιστικό παράγοντα για 
την επιτυχή θεραπεία των 
νοσηλευομένων ασθενών, αλλά 
και εργαλείο αξιολόγησης της 
απόδοσης ενός νοσοκομείου 
στον τομέα της ασφάλειας 
ασθενών. Επιπρόσθετα, ιατροί 
και νοσηλευτές μέλη της 
Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων μπορεί να 
εμπλακούν σε νομικές διαμάχες 
δεδομένου ότι και στην Ελλάδα 
όπως και στο εξωτερικό οι 
ασθενείς καταφεύγουν συχνά 
στην δικαιοσύνη ζητώντας 
οικονομική ή ηθική αποζημίωση 
για αμέλεια και παραλείψεις που 
οδήγησαν σε ανάπτυξη μιας 
νοσοκομειακής λοίμωξης. 

Τα ενδιαφέροντα αυτά νέα 
θέματα όπως και οι επιπτώσεις 
της μεταναστευτικής κρίσης 
στον έλεγχο των λοιμώξεων στο 
νοσοκομείο, θα αναλυθούν στο 
11ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Λ. υπό το 
πρίσμα των συγχρόνων απειλών 
Δημόσιας Υγείας. 

Σας περιμένουμε όλους γιατί η 
συμβολή σας, όπως κάθε χρόνο, 
είναι κρίσιμη και καθοριστική 
για την επιτυχία του ετήσιου 
Συνεδρίου μας. 

Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς 

Ο Επίτιμος Πρόεδρος  
της Ε.Ε.Ε.Λ. 

Ομότιμος Καθηγητής  
Γεώργιος Σαρόγλου
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 Πρόεδρος: Πέππας Θ.

 Αντιπρόεδρος: Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο.

 Γεν. Γραμματέας: Καραΐσκου Α.

 Ταμίας: Παπαδημητρίου Α.

 Μέλη:  Χατζηγεωργίου Δ. 

Δούκα Ε. 

Στραβοπόδης Γ.

Πέππας Θ.

Πρόεδρος Συνεδρίου

Διοικητικό Συμβούλιο της  
Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.)

Σαρόγλου Γ.

Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.

 Πρόεδρος: Χατζηγεωργίου Δ.

 Πρόεδρος: Στραβοπόδης Γ.

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή
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• Αναδυόμενα και νεοεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα

• Μικτές μεταναστευτικές ροές και Δημόσια Υγεία

• Υγιεινή χεριών

• Ενδοσκοπήσεις και έλεγχος λοιμώξεων

• Λοιμώξεις πεπτικού συστήματος

• Πρόληψη λοιμώξεων στο χειρουργείο

•  Ο ρόλος του άψυχου περιβάλλοντος στη διασπορά των νοσοκομειακών παθογόνων

•  Επιμελητεία (Stewardship) αντιμικροβιακών. Ο ρόλος του Νοσοκομειακού 
Φαρμακοποιού

• Διαγνωστικές προκλήσεις στο πεδίο των λοιμώξεων

• Διαχείριση κλινικών δειγμάτων 

• Νεότερα αντιμικροβιακά

• Ταξιδιωτική ιατρική

•  Εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων 
στα ελληνικά νοσοκομεία: «Από το σχεδιασμό στην πράξη»

• Διαχείριση της δέσμης μέτρων κεντρικών φλεβικών γραμμών

• Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών σε χώρους παροχής υγείας

• Μanagement και επικοινωνία στον έλεγχο των λοιμώξεων

Θεματολογία
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Ημερομηνία Συνεδρίου 

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα, στις 7 - 9 Νοεμβρίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής 

Ξενοδοχείο Wyndham Grand 
Αίθουσα ZEUS
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 10437 Αθήνα
Τηλ.: 216 8009900
Fax: 216 8009901
www.wyndhamgrandathens.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 ιατρικής 
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 τουλάχιστον 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, το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με μόρια 
από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Διεθνές 
Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nurses).

Γενικές Πληροφορίες
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Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2018

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Οκτωβρίου 2018 -  

On site

Ιατροί 60,00 € 90,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί  / Νοσηλευτές /  
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας /  
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

30,00 € 60,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές *

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 31 Οκτωβρίου 

2018

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Νοεμβρίου 2018 -  

On site

ΔΩΡΕΑΝ 10,00 € 

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 
•  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 31 
Οκτωβρίου 2018 αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των 
φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2018, τότε το κόστος είναι 10,00€.  

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 ο Φ.Π.Α. 24%

Γενικές Πληροφορίες
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Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών 

Η Επιστημονική Επιτροπή του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

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/α 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.λ.π., 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.

  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.

Γενικές Πληροφορίες
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Ελέγχου Λοιμώξεων
προχωράμε
μπροστά 7-9 Νοεμβρίου 2018
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•  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 το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018. 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 (maximum 3 διαφάνειες). 

 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 9 Νοεμβρίου 2018.

Γενικές Πληροφορίες



Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας

Ελέγχου Λοιμώξεων
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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

Φορέας Νοσηλευτικό Ίδρυμα  Ιδιωτικό Ιατρείο  Άλλο

(Σημείωση: Παρακαλούμε αναγράψτε την επωνυμία και τη διεύθυνση)

Τηλέφωνο 

E-mail

Αριθμός Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου

Ιατρικός Σύλλογος

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2018

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Οκτωβρίου 2018 -  

On site

Ιατροί 60,00 € 90,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί / Νοσηλευτές /  
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας /  
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

30,00 € 60,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές *

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 31 Οκτωβρίου 

2018

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Νοεμβρίου 2018 -  

On site

ΔΩΡΕΑΝ 10,00 € 

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 
•  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

Δελτίο εγγραφής
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*Η εγγραφή των Φοιτητών είναι Δωρεάν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου 2018 αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των 
φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2018, τότε το κόστος είναι 10,00€. 

Κλινικά Φροντιστήρια 

1. Excellence in nursing practices - CR BSI prevention 
Στοχεύοντας στη Βελτιστοποίηση των Νοσηλευτικών Πρακτικών - Πρόληψη Αιματογενών Λοιμώξεων 
Σχετιζόμενων με Καθετήρες (CR BSI)
(Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για το συγκεκριμένο Κλινικό Φροντιστήριο - Είναι Δωρεάν η συμμετοχή)

2. Λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση των άτονων ελκών 

3. Καταγραφή του δείκτη κατανάλωσης αντιβιοτικών 

4. Βασικές αρχές για την επιτήρηση της υγιεινής των χεριών στο νοσοκομείο 

5. Διαχείριση κεντρικών φλεβικών καθετήρων 

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 €. Σε κάθε φροντιστήριο οι συμμετέχοντες δε θα ξεπερνούν τα 50 άτομα. Η 
εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος Πληρωμής

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 776 360
IBAN: GR82 0172 0720 0050 7204 5776 360
SWIFT CODE: PIRBGRAA
Δικαιούχος: Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

(Παρακαλώ όπως αποστείλετε μαζί με το δελτίο εγγραφής και το αποδεικτικό κατάθεσης).

Υπογραφή Ημερομηνία



Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα

Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082
E-mail: info@eeel.gr, Web site: www.eeel.gr

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας  Αττικής 
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457

E-mail: alebesi@free-spirit.gr, Web site: www.free-spirit.gr


