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Θα χορηγηθούν μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME - CPD Credits)
και μόρια Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από τον
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος
σύμφωνα με τα κριτήρια του I.C.N.

Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνικής Εταιρείας προχωράμε
Ελέγχου Λοιμώξεων μπροστά
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
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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,

Ο Επίτιμος Πρόεδρος
της Ε.Ε.Ε.Λ.

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.

Ομότιμος Καθηγητής
Γεώργιος Σαρόγλου

Θεόδωρος Α. Πέππας
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Κάτοψη Συνεδριακού & Eκθεσιακού Χώρου
ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας)
Περίπτερα/Stand 1-11

2.500,00 €

• Τα stand 1,2,4,5,6,10,12-16 έχουν διαστάσεις 2mx3m και μέγιστο ύψος 2,30m
• Τα stand (αράχνες) 3,9,11 έχουν μέγιστο ύψος 2,30m
• Τα stand (αράχνες) 7,8 έχουν μέγιστο ύψος 2,00m
• Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
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Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα
(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς
των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των φαρμάκων τους)

Δορυφορική Διάλεξη (30΄)

1.800,00 €

Δορυφορικό Συμπόσιο (60 - 90΄)

3.000,00 €

Άλλα Μέσα Προβολής
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού)
Καταχωρήσεις στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου
Ι.

Οπισθόφυλλο

2.000,00 €

ΙΙ. 3η Εξωφύλλου

1.300,00 €

ΙΙΙ. Εσωτερική Σελίδα

1.000,00 €

Ένθετο στην τσάντα του Συνεδρίου

1.000,00 €

Σήμανση εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου

1.000,00 €

Internet corner & Charging station

3.000,00 €

E-posters area branding (εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο χορηγού)

2.500,00 €

Πανό Συνεδρίου (2τμχ)

1.000,00 €/έκαστο

Σημείωση
Στις προαναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%
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Εγγραφές
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 €

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 31 Οκτωβρίου
2018

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Νοεμβρίου 2018 On site

ΔΩΡΕΑΝ

10,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προπτυχιακοί Φοιτητές *

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%

Φιλοξενία Συνέδρων
Ξενοδοχείο Wyndham Grand
Διαμονή

150,00 €

Η τιμή φιλοξενίας των συνέδρων είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο δωμάτιο
με πρωινό.
Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά
διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.
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Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082
E-mail: info@eeel.gr, Web site: www.eeel.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 ΓέρακαςΑττικής
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr, Web site: www.free-spirit.gr

