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Πανελλήνιο Συνέδριο

Ελληνικής Εταιρείας

Ελέγχου Λοιμώξεων

Έλεγχος λοιμώξεων: διασφάλιση για το μέλλον

1-3
Νοεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο
Royal Olympic

Αθήνα
Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου
Λοιµώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.)
είναι πιστοποιηµένη κατά
ISO 9001/2008 από την
TÜV Hellas/TÜV Nord

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσηςαπό τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
(CME - CPD Credits) και μόρια
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
από το Διεθνές Συμβούλιο
Νοσηλευτών

Μέσα Προβολής
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Αγαπητοί φίλοι,

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο έλεγχος των λοιμώξεων σε ένα

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 ενώπιον
της ανάγκης να ελέγξει τον αυτό χείμαρρο ενόσω αυξάνονται
οι απαιτήσεις και ελαττώνονται τα προς τούτο μέσα, ακόμα
και τα απολύτως αναγκαία, η δε υποστελέχωση δοκιμάζει τις
σωματικές και ψυχικές αντοχές του.

σύγχρονο

νοσοκομείο

γίνεται

συνεχώς πιο πολύπλοκος και πολυπαραγοντικός. Όπως αναδεικνύεται
από τα τελευταία παγκόσμια και
ευρωπαϊκά Συνέδρια η επιτυχής
αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού
νοσοκομειακού

προβλήματος

στηρίζεται στο συγκερασμό τριών
αλληλεμπλεκόμενων (integrated)
παραγόντων: α) Εφαρμογή και
τήρηση

των

δεσμών

ελέγχου

λοιμώξεων β) Ορθολογική χρήση
αντιμικροβιακών

φαρμάκων

γ)

Συμμετοχή του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου με ταχείες μεθόδους
προσδιορισμού του παθογόνου
αιτίου και της αντοχής του στα
αντιβιοτικά.
Στο 10ο Συνέδριο της ΕΕΕΛ θα
αναλυθούν διεξοδικά από ειδικούς
επιστήμονες οι 3 αυτοί παράμετροι
με στόχο να προσδιορίσουμε το
κατάλληλο μείγμα δράσεων για τη
χώρα μας. Σας περιμένουμε όλους
γιατί η συμβολή σας, όπως κάθε
χρόνο, είναι καθοριστική για την
επιτυχία του Συνεδρίου μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

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 στη χώρα
μας, με ακλόνητη πίστη ότι τα πλέον βασικά όπλα είναι η
βούληση, η γνώση και η εκπαίδευση καλεί και πάλι Ιατρούς,
Νοσηλεύτριες, Νοσηλευτές και άλλους Επαγγελματίες Υγείας
στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, από 1 έως και 3 Νοεμβρίου
2017, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα που
να καλύπτει τις σύγχρονες εξελίξεις, την αναζήτηση των
προβλημάτων και των εφικτών λύσεων στο πεδίο του
ελέγχου λοιμώξεων υπό τις παρούσες συνθήκες στους
χώρους παροχής υγείας. Για την επιτυχία των στόχων
προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε ομιλίες, στρογγυλές
τράπεζες, διαδραστικές συνεδρίες, κλινικά φροντιστήρια με
βασική επιδίωξή μας την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
και τον διάλογο μαζί σας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών
του Συνεδρίου μας, σας ευχαριστώ για την πολύτιμη και
πλούσια παρουσία σας τόσα χρόνια στον κοινό μας αγώνα και
ελπίζουμε σε ανάλογη για άλλη μια χρονιά στο Συνέδριό μας.
Αν μου επιτραπεί να παραφράσω τον στίχο του Μεγάλου
μας Ποιητή Γιάννη Ρίτσου από την Εαρινή Συμφωνία «Άξιζε
να υπάρξουμε για να συναντηθούμε» νομίζω ότι εκφράζει το
Συνέδριό μας καλύτερα από οποιαδήποτε ευχή.
«Αξίζει να συναντηθούμε για να υπάρχουμε»

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ.
Θεόδωρος Α. Πέππας
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Μέσα Προβολής

Stand

2.500,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30΄ )

1.800,00 €

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 €

Σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet corner)

2.000,00 €

Σταθμός φόρτισης κινητών τηλεφώνων και φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών (charging station)

2.000,00 €

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 15 Σεπτεμβρίου
2017

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16 Σεπτεμβρίου 2017 On site

Ιατροί

60,00 €

80,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί / Νοσηλευτές /
Επαγγελματίες Υγείας / Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

30,00 €

60,00 €

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
2017

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16 Σεπτεμβρίου 2017 On site

Ιατροί

60,00 €

70,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί / Νοσηλευτές /
Επαγγελματίες Υγείας / Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές

30,00 €

50,00 €

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μέχρι 20 Οκτωβρίου
2017

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
21 Οκτωβρίου 2017 On site

ΔΩΡΕΑΝ

20,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μέλη Ε.Ε.Ε.Λ.*

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 για τους Φοιτητές και τους Επαγγελματίες Υγείας
•Π
 ιστοποιητικό 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 20
Οκτωβρίου 2017 αποστέλλοντας τη φόρμα με fax ή με e-mail. Στην περίπτωση που η εγγραφή των
φοιτητών πραγματοποιηθεί μετά τις 21 Οκτωβρίου 2017, 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 ο Φ.Π.Α. 24%
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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 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr, Web site: www.free-spirit.gr

