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

Υπό την Αιγίδα:

Ελληνική Εταιρεία
Ελέγχου Λοιµώξεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης 
Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

Με τη συνεργασία:

∆ιοργάνωση:



2

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

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 
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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 €

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

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 ο Φ.Π.Α.24%



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


