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Αγαπητοί φίλοι,

Σε μία περίοδο κόπωσης και πολλαπλών δυσκολιών που 
βιώνουμε ως πολίτες αλλά και ως επαγγελματίες υγείας, η 
Ε.Ε.Ε.Λ. μέσα από τις δράσεις του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της 
επιδιώκει να απαντήσει σε ερωτήματα που μας απασχολούν 
αλλά και να βελτιώσει με απλά και εύχρηστα εργαλεία 
την κλινική πρακτική που καθημερινά καλούμαστε να 
αντιμετωπίζουμε . 

Στη χώρα μας, οι αλλαγές τον τελευταίο χρόνο σχετικά 
με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και 
της μικροβιακής αντοχής είναι σημαντικές και πολύ 
απαιτητικές. Όμως, και σε διεθνές επίπεδο οι αλλαγές  
είναι σημαντικές. Από την παγκόσμια κοινότητα επιδιώκεται η 
θέσπιση πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση της μικροβιακής 
αντοχής που έχει πλέον αναγνωριστεί ως μία διαχρονική 
απειλή δημόσιας υγείας για τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον, 
κάθε χρόνο η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει 
νέες αναδυόμενες απειλές με απρόσμενες επιπτώσεις όπως 
αυτή του ιού Ebola στην Αφρικανική Ήπειρο, απαιτώντας από 
τα υγειονομικά συστήματα και τους επαγγελματίες υγείας να 
βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και εγρήγορση.

Όλες αυτές οι εξελίξεις απαιτούν συνεχή ενημέρωση και πάνω 
από όλα την προσπάθεια όλων μας να πάμε ένα βήμα μπροστά 
και να πραγματοποιήσουμε μία ουσιαστική και αποτελεσματική 
αλλαγή κάνοντας τα νοσοκομεία μας πιο ασφαλή. Γι αυτό το λόγο 
το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ. αποφάσισε σε αυτό το Συνέδριο να περάσει 
ακόμη πιο πολύ «από τη θεωρία στην πράξη» και να ενισχύσει τη 
διαδραστική σχέση με τους συμμετέχοντες μέσα από αντίστοιχα 
κλινικά φροντιστήρια με επίκαιρα και δύσκολα στη διαχείρισή  
τους θέματα. Όμως, και τα στρογγυλά τραπέζια και οι διαλέξεις 
έχουν ως άμεσο στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα που 
μας απασχολούν καθημερινά και να δώσουν την ευκαιρία 
σε όλους μας να εκφραστούμε εποικοδομητικά. Κάθε 
παρουσίαση αποτελεί ένα ερώτημα, που θα κληθούμε όλοι 
μαζί να απαντήσουμε. Γι αυτό το λόγο το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ. 
επιθυμεί όχι μόνο τη συμμετοχή σας αλλά κυρίως την όσο 
πιο ενεργή παρέμβασή σας στις δράσεις του Συνεδρίου ώστε 
να αναδείξουμε την πρόληψη των λοιμώξεων ως βασική 
προϋπόθεση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.  
& Πρόεδρος της Ε.Ε. του Συνεδρίου
Φλώρα Κοντοπίδου 

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, Συνεργάτες και φίλες/οι

Με ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη σας υποδεχόμαστε στο  
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Ελέγχου Λοιμώξεων, με τίτλο «Πολεμάμε τις Λοιμώξεις 
βελτιώνοντας τη συμμόρφωση», το οποίο διεξάγεται στις 
4 - 6 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα.
Η πολύ μεγάλη συμμετοχή σας στις προηγούμενες 
επιστημονικές συναντήσεις της Εταιρείας μας, μας 
παρότρυνε δυναμικά να καταβάλλουμε και αυτή τη φορά 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις 
σημερινές προσδοκίες σας. 
Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβεβαιώνει αυτό που εμείς, οι 
επαγγεματίες υγείας, στο αντικείμενο των λοιμώξεων 
επιδιώκαμε εδώ και πολλά χρόνια: την ανάγκη υιοθέτησης 
κοινής στρατηγικής και συλλογικής δράσης για τον 
περιορισμό των λοιμώξεων που απειλούν τους ασθενείς 
μας και ακυρώνουν στην ουσία το επίπονο, και μόνο με 
αγαθές προθέσεις, έργο των επαγγελματιών υγείας .
Καθήκον όλων εμάς των επαγγελματιών υγείας 
στον Τομέα των Λοιμώξεων είναι να παραμένουμε 
ενήμεροι, άγρυπνοι και με διεπιστημονική συνεργασία, 
ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών να γίνουμε 
αποτελεσματικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα 
ήδη υπάρχοντα προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις 
που εξελίσσονται. 
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
προσπάθησαν να καλύψουν μια ποικιλία θεμάτων 
που άπτονται της πρόληψης και του ελέγχου των 
λοιμώξεων επιδιώκοντας πάντα, η κάθε συνεδρία να 
είναι, ουσιαστική, ρεαλιστική, εποικοδομητική και να 
απαντά στη δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα 
του έλληνα επαγγελματία υγείας. 
Οι ομιλητές μας είναι όλοι διακεκριμένοι επιστήμονες 
και έμπειροι επαγγελματίες στο χώρο, οι οποίοι θα 
μοιραστούν μαζί μας τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα 
αλλά κυρίως την πολύτιμη εμπειρία τους για εφαρμογή 
σήμερα.
Με αυτά τα δεδομένα, και με γνώμονα τη σπουδαιότητα 
του επιστημονικού προγράμματος, ελπίζουμε και 
εφέτος στην αθρόα και γόνιμη συμμετοχή σας, η οποία 
θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του 
Συνεδρίου μας και θα αποτελέσει μια ευχάριστη ευκαιρία 
παραγωγικής συνεργασίας με μοναδικό όφελος τον πολίτη 
- ασθενή. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ. 
Όλγα Δαληγγάρου - Βιλαέτη 
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Μέσα Προβολής

Stand 2.200,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30΄ ) 1.500,00 €

Δορυφορικό Συμπόσιο (60 - 90΄) 3.000,00 €

Καταχωρήσεις στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου  

   Ι.    Οπισθόφυλλο 2.000,00 €

   ΙΙ.   1η Δεξιά Σελίδα 1.600,00 €

   ΙΙΙ.  2η & 3η Εξωφύλλου 1.300,00 €  

   IV.  Εσωτερική Σελίδα  1.000,00 €

Ένθετο στην τσάντα του Συνεδρίου 1.000,00 €

Σήμανση εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου 1.000,00 €

Προβολή στην πλάτη της γραμματείας 
(Με διαφημιστική καταχώρηση, εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο)

2.000,00 €

Σημείωση
Στις προαναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%
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Εγγραφές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
31 Οκτωβρίου 2015 -  

On Site

Ιατροί 60,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί  / 
Νοσηλευτές / Επαγγελματίες Υγείας / 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

40,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές * 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 

*Η εγγραφή των Φοιτητών είναι Δωρεάν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 
Οκτωβρίου 2015, αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των 
φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2015, 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 δεν θα ξεπερνούν τα 
50 άτομα. Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.  

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%



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


