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Αγαπητοί-ές  συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ΕΛ.Ε.Π.Λ.), στο πλαίσιο του 
επιστημονικού και εκπαιδευτικού της έργου, διοργανώνει  το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παιδιατρικών Λοιμώξεων στις 14-16 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Royal 
Olympic).

Στο Συνέδριο, το οποίο προσδοκούμε να καθιερωθεί στο χώρο των παιδιατρικών 
λοιμώξεων, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συναδέλφων, θα 
συζητηθούν οι νεότερες εξελίξεις στην επιδημιολογία, στην πρόληψη, καθώς και στις 
διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις των παιδιατρικών λοιμώξεων. Επιπλέον, 
διακεκριμένοι ομιλητές θα δώσουν το στίγμα των σύγχρονων τάσεων, αλλά και 
προβληματισμών, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο μέλλον.

Πιστεύουμε πως το Συνέδριο αυτό, μαζί με άλλες αξιόλογες επιστημονικές εκδηλώσεις 
που γίνονται στη χώρα μας επί πολλά έτη, θα συμβάλει σημαντικά στη μελέτη και 
ανάδειξη του πάντα επίκαιρου προβλήματος των λοιμώξεων και της πρόληψής τους 
από τη νεογνική μέχρι και την εφηβική ηλικία. 

Εκτός από την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών, στην επιτυχία του και στην 
καθιέρωσή του ως θεσμού αναμένουμε να συμβάλει αποφασιστικά η ενεργός συμμετοχή 
σας, με τις παρεμβάσεις, τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι 
υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με Ελεύθερες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις.

Με τις σκέψεις αυτές και με την πεποίθηση ότι θα αγκαλιαστεί από όλους η  προσπάθειά 
μας αυτή, σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να δώσουμε στο χώρο των 
Παιδιατρικών Λοιμώξεων τη δυναμική που απαιτούν οι καιροί.

Με εκτίμηση,

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Π.Λ. 

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος  
Καθηγητής Παιδιατρικής  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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Οργανωτική Επιτροπή & Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Συρογιαννόπουλος Γ. 

Αντιπρόεδρος: Ροηλίδης Ε. 

Γραμματέας: Γαλανάκης Ε. 

Ταμίας:  Παπαευαγγέλου Β. 

Μέλη: Ανταχόπουλος Χ. 

  Σπούλου Β. 

  Τσολιά Μ. 

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων.
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Θεματολογία Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει: ελεύθερες ανακοινώσεις, 
εισηγήσεις,  στρογγυλές τράπεζες, συζήτηση με ειδικούς αλλά και διαδραστικές 
παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών.

•	 Εμβόλια:	νεότερα	δεδομένα

•	 Εμβόλια	σε	ειδικές	ομάδες

•	 Συγγενείς	και	περιγεννητικές	λοιμώξεις

•	 Νεογνικές	λοιμώξεις	

•	 Λοιμώξεις	της	κοινότητας:	Evidence-based	θεραπεία	

•	 Υποτροπιάζοντα	εμπύρετα	στα	παιδιά	

•	 Παιδιατρικό	AIDS	–	Ηπατίτιδες

•	 Νοσοκομειακές	λοιμώξεις

•	 Λοιμώξεις	σε	παιδιά	που	λαμβάνουν	βιολογικούς	παράγοντες	

•	 Μυκητιακές	λοιμώξεις	

•	 Ερμηνεία	αντιβιογράμματος	

•	 Νεότερες	διαγνωστικές	μέθοδοι	ανίχνευσης	και	ταυτοποίησης	παθογόνων

•	 Antibiotic	stewardship	

•	 Χημειοπροφύλαξη

•	 Νεότερα	αντιβιοτικά	με	σημερινή	ή	μελλοντική	χρήση	στην	Παιδιατρική	

•	 Ταξιδιωτική	παιδιατρική	και	αναδυόμενα	παθογόνα	

•	 Βιομεμβράνες	στις	παιδιατρικές	λοιμώξεις	

•	 Ανασκόπηση	της	βιβλιογραφίας	2018:	Τι	νεότερο	στις	λοιμώξεις
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Γενικές Πληροφορίες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 
14 - 16 Δεκεμβρίου 2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
Ξενοδοχείο Royal Olympic - Αίθουσα Olympia

Αθανασίου Διάκου 28, 117 43 Αθήνα 

Τηλ: 210 92 88 400 

www.royalolympic.com

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (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 Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
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.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster). 
Παρακαλούμε να δηλώνετε εάν επιθυμείτε η εργασία που υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως 
Προφορική ή ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης 
των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές 
ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιτροπή κρίσης των εργασιών διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής 
μιας προφορικής ανακοίνωσης σε poster.

Ειδικευμένοι   50,00€ 

Ειδικευόμενοι   20,00€ 

Νοσηλευτές  ΔΩΡEAN 

Φοιτητές  ΔΩΡEAN                                                        

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Βεβαίωση Παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό  
   Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Κατηγορίες Εγγραφών

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου, στη διεύθυνση (alebesi@free-spirit.gr)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Οι συμμετέχοντες  είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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: 

• Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις

• Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα. Παράκληση  
 η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας 

• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία  
 γράμματα, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και  μετά το όνομα ολογράφως και μόνο το                   
 όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι  
 υπογραμμισμένο - π.χ. Μακρή Μαρία

• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του  
 κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το  
 κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα

• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός,  
 Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα 

• Στο τέλος της περίληψης 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) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της  
 συγγραφικής ομάδας

• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα  
 γίνονται δεκτές

• Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη  
 Γραμματεία του Συνεδρίου
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - Ξενοδοχεία: Royal Olympic - Αmalia - Electra Palace

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.

• 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).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457

Τηλ.: 210 7211845

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


