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Αγαπητοί φίλοι,

Οι νοσoκομειακές λοιμώξεις και μικροβιακή αντοχή 
αποτελούν πλέον παγκόσμιο πρόβλημα δημόσια υγείας 
που αναγράφεται μόνιμα στην ατζέντα των συσκέψεων των 
ισχυρών του κόσμου (G20 G7), την τελευταία πενταετία. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσημα η έκθεση για την 
εκτίμηση του κινδύνου από ειδικό συμβούλιο της 
Βρετανικής Κυβέρνησης που προειδοποιεί ότι οι θάνατοι 
από νοσοκομειακές λοιμώξεις με πολυανθεκτικά στα 
αντιβιοτικά παθογόνα από 700.000 παγκοσμίως σήμερα 
θα υπερβεί τον αριθμό του 10.000.000 το 2050 (Jim O Neil: 
Tackling Drug- Resistant Infections Globally: Final report 
and recommendations  UK government and Wellcome Trust 
2016). 

Προειδοποιήσεις και προτάσεις για δράση ανακοινώνονται 
συνεχώς από το ECDC  και από το  CDC και αναρτώνται  στις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες των ιδρυμάτων. Όλοι οι φορείς 
συμφωνούν ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες για ανατροπή 
των δυσμενών προβλέψεων είναι η εφαρμογή των κανόνων 
και των αρχών του ελέγχου λοιμώξεων (IC). 

Το Infection Control (ο έλεγχος των λοιμώξεων) δεν είναι 
μόνο δυνατή λύση αλλά και πρακτικά η μόνη λύση.

Το 9ο Συνέδριο της Εταιρείας μας που διενεργείται 
εφέτος από 2-4 Νοεμβρίου 2016 στο φιλόξενο χώρο του 
ξενοδοχείου Royal Olympic στην Αθήνα αποτελεί τη βασική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα της Ε.Ε.Ε.Λ.. 

Στις 3 ημέρες της διάρκειας του 9ου Συνεδρίου 
παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον 
έλεγχο των λοιμώξεων με εισηγητές τους κορυφαίους 
Έλληνες επιστήμονες στα αντίστοιχα αντικείμενα. 
Επιπλέον το Συνέδριο έχει καθιερωθεί να αποτελεί χώρο 
επιστημονικών συζητήσεων και ζυμώσεων για όλα τα 
κρίσιμα και αμφιλεγόμενα θέματα του ελέγχου λοιμώξεων 
στη χώρα μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Λ., η Οργανωτική, η 
Επιστημονική και η Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή σας 
προσκαλούμε και φέτος να συμμετάσχετε στο 9ο  Συνέδριό 
μας.

Οφείλουμε να δείξουμε ότι ο έλεγχος των λοιμώξεων πρέπει 
να εδραιωθεί στα ελληνικά νοσοκομεία και να αποτελέσει 
εφικτή και αποτελεσματική απάντηση στις άπειρες 
δυσκολίες που συναντούν καθημερινά οι νοσηλευόμενοι 
ασθενείς, το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και όλοι 
οι Επαγγελματίες Υγείας στους χώρους παροχής υγείας στη 
χώρα μας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ. 
Καθηγητής Γεώργιος Σαρόγλου 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα που διανύουμε 
αποτελεί ένα πραγματικά κομβικό σημείο για την 
εξέλιξη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς αυτές 
εξακολουθούν να αποτελούν διαχρονική «απειλή» για 
τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόβλημα, 
σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά μικροβιακής 
αντοχής, συνεχίζει να είναι αρκετά οξυμένο και στην 
Ελλάδα, αποτελώντας μια σημαντική «παθογένεια» 
που επιβαρύνει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου 
Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.), ο μόνος επιστημονικός φορέας 
που δραστηριοποιείται στοχευμένα στο πεδίο της 
πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων στη χώρα μας και ο οποίος φιλοξενεί 
Ιατρούς, Νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες 
υγείας,  διοργανώνει εφέτος το 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριό της με θέμα «Ο έλεγχος των λοιμώξεων 
είναι η μόνη δυνατή λύση», στις 2 - 4 Νοεμβρίου 2016, 
στο ξενοδοχείο Royal Olympic. 

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο 
για την επισήμανση των προβλημάτων και την 
ανάδειξη εφικτών  λύσεων που θα βελτιώσουν 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο 
χώρο του ελέγχου λοιμώξεων και με τις παρούσες 
συνθήκες στους χώρους παροχής υγείας. Για το λόγο 
αυτόν, η θεματολογία του στηρίζεται πρωτίστως 
στην εκπαίδευση και στην επαγρύπνηση των 
επαγγελματιών υγείας, στη συνεχή ενημέρωσή τους 
για τα σύγχρονα τρέχοντα θέματα δημόσιας υγείας, στη 
διαδραστική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, στην 
παροχή εργαλείων για την ενσωμάτωση των μέτρων 
και εφαρμογών  της πρόληψης και φυσικά τον έλεγχο, 
στην καθημερινή κλινική τους πρακτική. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του Συνεδρίου μας, σας ευχαριστώ εκ 
των προτέρων για την πολύτιμη συνδρομή και την 
παρουσία σας για άλλη μια χρονιά στο Συνέδριό 
μας και σας εύχομαι εφέτος να έχετε μια ιδιαίτερα 
παραγωγική και χρηστική συμμετοχή ωφέλιμη στην 
επαγγελματική σας ζωή.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ.  
Όλγα Δαληγγάρου - Βιλαέτη
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Αρβανίτη Α. 
Αργυράκη  Α.

Βάρδα Π.
Βεντούρη Σ.
Γεράκης Θ.

Ζάχος Ν.
Ζήγρα Μ. 

Καλοφυσούδης Ι.
Κανελλόπουλος Π. 

Καραβασίλη Ν.
Κασνακτσόγλου Γ.

Κτίστη Χ.
Μάγειρα Ε.

Μαραθιά Αικ. 
Μάρκου Φ. 
Μπίδιου Μ.

Μπίτη Σ.
Παναγόπουλος Π. 

Πέντσιογλου Β.
Περιβολιώτη Ε. 

Σταύρου Θ. 
Στραβοπόδης Γ.

Συμπάρδη Σ. 
Σύψας Ν.
Τριχιά Σ.
Χήνου Ε.

Αντωνιάδου Α. 
Αρβανίτη Κ.

Βεϊνή Φ.
Βερβεσού Ε.

Βογιατζάκης Ε.
Γεωργίου Σ. 
Γιαννακός Γ.

Διπλού Α.
Δούκα Ε. 

Καλαϊτζή Σ.
Καραΐσκου Α.

Καραχάλιος Ν.
Κάργα Μ. 

Κουτσούρη Α.  
Λελέκης Μ.

Λεμονάκης Ν.
Μαραγκός Μ. 

Παντελίδου Π.

Παπαχρήστου Ο. 
Παυλάκη Ν. 
Πιτυρίγκα Β.

Σούρδη Α.
Σουρρή Φ. 

Σταματάκη Π.
Φανουργιάκης Π. 
Χριστοπούλου Μ.

Αποστολοπούλου Ε. 
Αρμαγανίδης Α.
Βατόπουλος Α.

Βώρος Δ. 
Γαλανάκης Ν. 

Γαργαλιάνος - Κακολύρης Π.
Γιαμαρέλλου Ε.

Γκίκας Α.
Δαΐκος Γ.

Ζακυνθινός Σπ. 
Ζέρβα Λ.

Θεοδωρίδου Μ.
Κανελλακοπούλου Κ.

Κοτανίδου Α.
Κουράκλης Γ. 

Κρεμαστινού - Κουρέα Τζ.
Κυρίτση Ε. 

Λαζανάς Μ.
Λεμονίδου Χρ. 
Μανδραγός Κ.  

Νάκος Γ.  
Νικολαΐδης Π. 

Πετρίκκος Γ. 
Πεφάνης Α. 

Ρόζενμπεργκ Θ. 
Ροηλίδης Ε.

Σκουτέλης Α. 
Συριοπούλου Β. 

Τσακρής Α. 
Τσιόδρας Σ. 

Φαλάγγας Μ.  
Χατζηγεωργίου Δ.

Χατζηχριστοδούλου Χ.

 Πρόεδρος Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο.
 Αντιπρόεδρος Κοντοπίδου Φ.
 Γεν. Γραμματέας Καραΐσκου Α.
 Ταμίας Παπαδημητρίου Α.
 Μέλη Πέππας Θ. 
  Δούκα Ε.
  Τσερώνη Μ.

 Πρόεδρος Κοντοπίδου Φ.
 Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Α.

 Πρόεδρος Τσερώνη Μ.
 Αντιπρόεδρος Πέππας Θ.

Μέλη

Μέλη

Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο.

Πρόεδρος Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή

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

Σαρόγλου Γ.

Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.
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Θεματολογία

•	 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	

•	 Μητέρα	και	παιδί:	οι	βέλτιστες	πρακτικές	στην	πρόληψη	και	τον	έλεγχο	των	λοιμώξεων	

•	 Διαγνωστικές	προκλήσεις	στο	πεδίο	των	λοιμώξεων	

•	 Διαχείριση	κλινικών	δειγμάτων	

•	 Ταξιδιωτική	ιατρική	

•	 Μέτρηση	Δεικτών	Ελέγχου	Λοιμώξεων	

•	 Διαχείριση	της	Δέσμης	Μέτρων	Κεντρικών	Φλεβικών	Γραμμών

•	 Διερεύνηση	και	αντιμετώπιση	επιδημιών	σε	χώρους	παροχής	υγείας

•	 Εργαλεία	management	και	επικοινωνίας	στον	έλεγχο	των	λοιμώξεων
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Γενικές	Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου 

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 2-4 Νοεμβρίου 2016 

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 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 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 (bar-
code 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: 30 Σεπτεμβρίου 2016

Εγγραφές	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 Ιουνίου 2016 - On Site

Ιατροί 80,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί  / Νοσηλευτές /  
Επαγγελματίες Υγείας / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

60,00 €

Μέλη Ε.Ε.Ε.Λ.* Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Οκτωβρίου 2016 - On site

Ιατροί 60,00 € 80,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί  / Νοσηλευτές /  
Επαγγελματίες Υγείας / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

40,00 € 60,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές **

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2016

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15 Οκτωβρίου 2016 - 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

*Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Λ.

**Η εγγραφή των Φοιτητών είναι Δωρεάν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016 
αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά τις 15 
Οκτωβρίου 2016, 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.

Γενικές	Πληροφορίες
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Θέματα	Φροντιστηρίων

1.  Μέτρηση Δεικτών Ελέγχου Λοιμώξεων

 2. Πόσο αποτελεσματική είναι η διδασκαλία μας;

3. Διαχείριση της Δέσμης Μέτρων Κεντρικών Φλεβικών Γραμμών - Ασκήσεις προσομοίωσης

4. Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών σε χώρους παροχής υγείας

Υποβολή	Περιλήψεων	Επιστημονικών	Εργασιών	

Η Επιστημονική Επιτροπή του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2016.

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.

  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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•  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 10 Οκτωβρίου 2016. 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 4 Νοεμβρίου 2016.

Γενικές	Πληροφορίες
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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

Διεύθυνση Εργασίας

Διεύθυνση Κατοικίας

Τηλέφωνο	 Fax

E-mail

Αριθμός Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου

Ιατρικός Σύλλογος

Εγγραφές	-	Δικαίωμα	Συμμετοχής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 Ιουνίου 2016 - On Site

Ιατροί 80,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί  / Νοσηλευτές /  
Επαγγελματίες Υγείας / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

60,00 €

Μέλη Ε.Ε.Ε.Λ.* Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Οκτωβρίου 2016 - On site

Ιατροί 60,00 € 80,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί  / Νοσηλευτές /  
Επαγγελματίες Υγείας / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

40,00 € 60,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές **

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2016

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15 Οκτωβρίου 2016 - On site

ΔΩΡΕΑΝ 20,00 € 

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Δελτίο	εγγραφής
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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

*Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Λ.

**Η εγγραφή των Φοιτητών είναι Δωρεάν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016 
αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά τις 15 
Οκτωβρίου 2016, τότε το κόστος είναι 20,00€.  

Κλινικά	Φροντιστήρια	

•  Μέτρηση Δεικτών Ελέγχου Λοιμώξεων

 • Πόσο αποτελεσματική είναι η διδασκαλία μας;

•  Διαχείριση της Δέσμης Μέτρων Κεντρικών Φλεβικών Γραμμών - Ασκήσεις προσομοίωσης

•  Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών σε χώρους παροχής υγείας

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. 

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

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  
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457

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


