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Αγαπητοί  συνάδελφοι και φίλοι,

Εκ  μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων έχουμε την τιμή και τη χαρά  
να σας προσκαλέσουμε στο 2  Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων που θα πραγμα- 
τοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Classical Athens Imperial”, στις 13 και 14 
Νοεμβρίου 2009.
Η απρόσμενα αθρόα και ενεργός συμμετοχή σας στο 1  Πανελλήνιο Συνέδριο, μας 
όπλισε με δύναμη και πολύ καλή διάθεση να ανταποκριθούμε και αυτή τη φορά στις 
προσδοκίες σας για μια μεγάλη επιστημονική συνάντηση.
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή προσπάθησαν να καλύψουν μια ποικιλία 
θεμάτων που άπτονται της πρόληψης των λοιμώξεων οι οποίες συνεχίζουν να μας 
φέρνουν μπροστά σε συνεχείς εκπλήξεις και προκλήσεις, όταν νέα νοσήματα 
αναδύονται, γνωστές νόσοι συνεχίζουν να διασπείρονται αλλά και κοινοί μικροοργα-
νισμοί γίνονται ιδιαίτερα ανθεκτικοί στα διαθέσιμα αντιβιοτικά.
Καθήκον όλων των επαγγελματιών υγείας στον Τομέα των Λοιμώξεων είναι να 
παραμένουμε πάντοτε ενήμεροι, άγρυπνοι και αποτελεσματικοί προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με την διεπιστημονική συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών,γνώσεων και εμπειριών.
Σκοπός και φιλοδοξία του 2   Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας μας είναι να 
προωθήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να 
δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία συνάντησης και παραγωγικής συνεργασίας.
Όλοι οι ομιλητές είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες στο 
χώρο και θα παρουσιάσουν τις νεώτερες απόψεις στα θέματα που θα συζητηθούν.
Το Tελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλές τρά- 
πεζες, δορυφορικές συναντήσεις καθώς και ένα κλινικό φροντιστήριο που ελπί- 
ζουμε να σας αποζημιώσουν για τη συμμετοχή σας.
Η παρουσίας σας σε αυτή την επιστημονική συνάντηση θα αποτελέσει ιδιαίτερη 
τιμή και χαρά για όλους όσους συμμετέχουν στην οργάνωση του Συνεδρίου. 

ΧαιρετισμΧαιρετισμόςός
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Ε.Λ

                     Α. Καραΐσκου

Η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Σ. Καλαϊτζή
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ΕπιτροπΕπιτροπέςές
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ΘεματολογΘεματολογίαία

5

          

 Ανθρωποζωονόσοι

 Έλεγχος Λοιμώξεων: Ξεκινώντας από το μηδέν

 Περιεγχειρητική  Αντιμικροβιακή Χημειοπροφύλαξη

 Λοιμώξεις σε Ιδρύματα Μακράς Φροντίδας

 Σηπτικό Σύνδρομο

 Ο ρόλος του κλινικού φαρμακοποιού στον Έλεγχο των Λοιμώξεων

 Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών : Η γνώση αρχίζει από το σχολείο

 Διαβήτης και Λοιμώξεις

 Διαχείριση Κλινικών Δειγμάτων

 Κατ’οίκον νοσηλεία

 Εργαλεία ελέγχου-Audit tools

 Διαπίστευση και Λοιμώξεις

 Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

               Νέα γρίπη: Νεώτερες εξελίξεις



ΓενικΓενικές Πληροφορίεςές Πληροφορίες
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ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
13-14 Νοεμβρίου 2009,
Ξενοδοχείο Classical Athens Imperial
Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου 2-6, Πλ. Καραϊσκάκη (Στάση Μετρό «Μεταξουργείο»)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ελληνική

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ιατροί, Νοσηλευτές & Λοιποί Επιστήμονες Υγείας, Φοιτητές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου θα δοθεί στους Συνέδρους μετά το 
πέρας των εργασιών αυτού με απαραίτητη την επίδειξη της κονκάρδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο παρακαλείσθε, να αποστείλετε συμπληρωμένο το 
Δελτίο Συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου Cube Des"na"on & Mee"ng 
Planners Ltd, με φαξ ή email. Εγγραφές θα γίνονται και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.

Δικαίωμα Συμμετοχής Κόστος

Δωρεάν

60 euro

40 euro

Ιατροί

Νοσηλευτές & άλλοι Επαγγελματίες Υγείας

Φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας

Κόστος

Δωρεάν

*Δικαίωμα Συμμετοχής στο Κλινικό Φροντιστήριο
Εγγεγραμένα Μέλη

Μη Μέλη 15 euro
*Η συμμετοχή στο Κλινικό Φροντιστήριο θα είναι περιορισμένη

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους Ιατρούς, Νοσηλευτές και τους άλλους Επαγγελματίες 
Υγείας, περιλαμβάνει τα εξής :
• Είσοδο σε όλες τις Επιστημονικές Συνεδριάσεις και τον Εκθεσιακό Χώρο.
• Συνεδριακό Υλικό και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
• Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ και στο Ελαφρύ Γεύμα
Το δικαίωμα συμμετοχής για τους φοιτητές περιλαμβάνει τα εξής :
• Είσοδο σε όλες τις Επιστημονικές Συνεδριάσεις και τον Εκθεσιακό Χώρο
• Πρόγραμμα Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
•  Με κατάθεση στην ALPHA BANK Αρ.Λογ/σμού 192 002 330 000 873 IBAN GR 520140 
1920 1920 0233 0000 873 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :ΚΥΒΟΣ Ελληνική Εταιρεία Περιηγήσεων & 
Συνεδρίων Ε.Π.Ε ). Μετά την κατάθεση, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε με fax στο 
2109846925 το αποδεικτικό κατάθεσης, στο οποίο επάνω πρέπει να έχουν σημειωθεί η 
ένδειξη «2  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΛ» καθώς και το όνομα ή τα ονόματα των 
συμμετεχόντων για τους οποίους έχει κατατεθεί το ποσό.
•  Με πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard).Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα 
υπάρχει επιβάρυνση 2,5% λόγω κρατήσεων τραπέζης.
 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός της συνεδριακής αίθουσας περιλαμβάνει:
Video Data Projector, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Οθόνη Προβολής, Μικροφωνική 
Εγκατάσταση, Τεχνικό Προσωπικό.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί  Γραμματεία παράδοσης των παρου-
σιάσεων.

ΕΚΘΕΣΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργήσει έκθεση ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και φαρμακευτικών προϊόντων.

ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η κονκάρδα, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο στο συνεδριακό και εκθεσιακό 
χώρο και για την παραλαβή των πιστοποιητικών παρακολούθησης, παραδίδεται κατά την 
εγγραφή από τη γραμματεία του Συνεδρίου.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Για τη μετάβαση των Συνέδρων η CUBE Des?na?on & Mee?ng Planners Ltd, μπορεί να 
εκδώσει και να αποστείλει αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομικούς 
ναύλους.
Για τη διαμονή των Συνέδρων η CUBE Des?na?on & Mee?ng Planners Ltd, μπορεί να 
διαθέσει δωμάτια σε ειδικές τιμές στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο (Classical Athens Imperial), 
καθώς και σε άλλα Ξενοδοχεία πλησίον του Συνεδριακού.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Classical  Athens Imperial
12-14 /11/09
•  Μονόκλινο 280,00€          •  Δίκλινο 310,00€
Οι τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν :
•         2 διανυκτερεύσεις με πρωινό
•         Φόρους και λοιπές  χρεώσεις 
•         Ελεύθερη χρήση Wi-Fi internet στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους

o
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του 
Συνεδρίου, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μέχρι τις 25/09/2009 ως εξής:
Ταχυδρομικά: Αποστολή σε ενισχυμένο φάκελο 2  αντιγράφων  τυπωμένων σε 
οποιοδήποτε εκτυπωτή σε χαρτί μεγέθους Α4, και 1CD-ROM ή δισκέτας  στην 
Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου Cube Des$na$on & Mee$ngs Planners Ltd. 
Παρακαλούμε σε ξεχωριστή σελίδα να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο και απαραίτητα ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου της εργασίας για 
επικοινωνία. Στην ετικέτα του CD ROM ή της δισκέτας να αναγράφονται ο τίτλος της 
εργασίας και τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα.
Ηλεκτρονικά: Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα word και να 
υποβληθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή 
συνημμένου αρχείου. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα 
στο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος. Στην αρχική σελίδα του μηνύματος 
θα πρέπει να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
υπεύθυνου συγγραφέα.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση που πρέπει να αποστέλλονται οι 
εργασίες είναι: eeel@cubeplanners.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιλήψεις που στέλνονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά σε μονό διάστημα. Ο 
τίτλος της εργασίας θα πρέπει να γραφεί με κεφαλαία γράμματα Arial Bold, μέγεθος 
γραμματοσειράς 10 και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
Τα ονόματα των συγγραφέων καθώς και ο τίτλος ή το ίδρυμα  (Κλινικές, Εργαστήρια, 
κλπ) να αναγράφονται με μικρά (πεζά) γράμματα Arial Bold μέγεθος γραμματοσει-
ρας 10.
Τα αρχικά των μικρών ονομάτων να ακολουθούν των επωνύμων (να μην 
προηγούνται) και να υπογραμμίζεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα 
παρουσιάσει την εργασία και θα δέχεται τη σχετική αλληλογραφία.
     Μετά από ένα κενό διάστημα θα παρατίθεται το κυρίως κείμενο με την ακόλουθη 
σειρά:
   1) ΣΚΟΠΟΣ, 2) ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ, 3) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 4) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο συνολικός αριθμός των λέξεων στις περιλήψεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 
λέξεις.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρουσίαση των εγκεκριμένων εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την μορφή των 
αναρτημένων ανακοινώσεων (posters). Οι διαστάσεις των posters πρέπει να είναι 
0,80εκ. πλάτος και 1,00μ. ύψος.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Στην καλύτερη εργασία θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο αξίας 300 ευρώ. Οι 3 
καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά σε ειδική συνεδρία με τίτλο: 
«Ερευνητικό Βήμα» στο κλείσιμο του Συνεδρίου. Κάθε παρουσίαση θα έχει διάρκεια 
(8) λεπτά. Οι συγγραφείς των εν λόγω εργασιών θα ενημερωθούν κατά τη 
μεσημβρινή διακοπή της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

- Σημειώνεται ότι για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος 
συγγραφέας, είναι αυτός που θα ειδοποιηθεί για την απόφαση της Επιστημονικής 
Επιτροπής για την έγκριση της εργασίας ή μη.
- Επίσης ο δηλούμενος συγγραφέας θα φέρει την ευθύνη προς την Επιστημονική  
Επιτροπή του Συνεδρίου, ότι υπάρχει η πλήρης συγκατάθεση όλων των συγγραφέ-
ων, των κλινικών, των εργαστηρίων και γενικά των φορέων, που συμπεριλαμβάνο-
νται στην προς ανακοίνωση εργασία.
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‘Eνα γιγαντιαίο βήμα 

στον έλεγχο των λοιμώξεων…

H μοναδική επίστρωση 

που προστατεύει από τις 

λοιμώξεις...

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΗΜΑ - 
ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ2

BACTIGUARD INFECTION PROTECTION (BIP)

Πρόβλημα:
• Οι Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις αποτελούν την 4η  αιτία θανάτου στις 

ανεπτυγμένες χώρες,

• Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη μικροβιακή 

ανθεκτικότητα της τάξης του 25-50%,

• Στην Ελλάδα πεθαίνουν ετησίως 32.000 ασθενείς από λοιμώξεις προκαλούμενες 

στο χώρο του νοσοκομείου, με ετήσιο κόστος 95 εκατομμύρια ευρώ.

Λύση-Τεχνολογία Bactiguard:
• Κράμα τριών μετάλλων (Pd, Ag, Au)

• Μειώνει κατά 40% τις ουρολοιμώξεις και είναι απόλυτα φιλικό με τους ιστούς 

καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του.1

• Έχει ελεγχθεί κλινικά πάνω από 80.000 ασθενείς σε Αμερική, Ευρώπη και 

Ιαπωνία  1

• Χρησιμοποιείται σε 100 εκ. ασθενείς τα τελευταία 10 χρόνια σε όλο τον κόσμο.

1. The Cochrain Collaboration, The Cochrane Library 2004, Issue 1 Types of urethral catheters for management og short-term voiding problems in 

hospitalised adults, 2. A randomized crosseover Stydy of Silver Alloy-Coated Urinnary catheter in Hospitalized Patients TobiB.Karchmer, M.D Arch 

Intern Med 2000;160:3294-3298

Kαζαντζάκη 4 & Αγ. Παντελεήμονος, 135 61 Αγ. Ανάργυροι - Αθήνα, ΤΗΛ.: 210 8323345
www.sambrook.gr, e-mail: sambrook@sambrook.gr

Διάθεση στην Ελλάδα:
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