ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:

Ε.Μ.Α.Λ.-Εταιρεία Μελέτης
Ανοσολογίας της Λοίμωξης
A´ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.
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Θεσσαλονίκη
Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Εταιρείας Μελέτης της Ανοσολογίας της Λοίμωξης
(Ε.Μ.Α.Λ.) και της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., σας
προσκαλούμε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στις εργασίες του
4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Λοιμωξιολογίας. Το Συνέδριο
θα διεξαχθεί στις 6-8 Δεκεμβρίου 2018, στο συνεδριακό κέντρο
του Ξενοδοχείου «Lazart» στη Θεσσαλονίκη.
Η Α’ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. με την πολυετή εμπειρία
της στο τομέα των λοιμώξεων θεωρεί ότι τα θέματα που θα
αναπτυχθούν στο Συνέδριο ενδιαφέρουν ολόκληρη την ιατρική
κοινότητα.
Σε μια εποχή που οι λοιμώξεις, νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές,
είναι στο επίκεντρο της καθ’ ημέρα κλινικής πράξης, πιστεύουμε ότι
η διοργάνωση αυτή θα έχει ακόμη μεγαλύτερη προσφορά.
Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα μας τιμήσει και
θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία των εργασιών της
επιστημονικής εκδήλωσης.
Με φιλικούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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Ο Πρόεδρος του
Επιστημονικού Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Α.Λ.
-Εταιρείας Μελέτης της
Ανοσολογίας της Λοίμωξης

Παντελής Ζεμπεκάκης
Καθηγητής Παθολογίας
Α.Π.Θ.

Συμεών Μεταλλίδης
Επ. Καθηγητής Παθολογίας
– Λοιμωξιολογίας Α.Π.Θ.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Πρόεδρος του Συνεδρίου:
Πρόεδρος της Ε.Μ.Α.Λ: 		

Π. Ζεμπεκάκης
Σ. Μεταλλίδης

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδροι:		
				

Π. Ζεμπεκάκης
Σ. Μεταλλίδης

Μέλη:			
				
				
				
				
				
				

Σ. Μεταλλίδης
Μ. Δανιηλίδης
Μ .Παπαϊωάννου
Γ. Γερμανίδης
Η. Μπαλάσκας
Κ. Κώτσα
Β. Λιακόπουλος

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Μέλη: 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Σ. Μεταλλίδης
Θ. Χρυσανθίδης
Α. Τσώνα
Π. Κολλάρας
Α. Σοφός
Π. Χαλούδης
Α. Σιούλης
Ε. Γεροπούλου
Η. Βουμβουράκη
Μ. Γιαβροπούλου
Ν. Σαββίδης
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• Επιδημιολογία των λοιμώξεων
• Εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις
• Νοσοκομειακές λοιμώξεις
• Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα
• Παρασιτικές λοιμώξεις
• Ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις (Evidence based
medicine) στον τομέα των λοιμώξεων
• Ιογενείς λοιμώξεις
• Παθοφυσιολογία των λοιμώξεων
• Διαγνωστική προσέγγιση των λοιμώξεων
• Φαρμακοκινητική / Φαρμακοδυναμική
• Ελληνικές και Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
• Χημειοθεραπεία των λοιμώξεων
• HIV λοίμωξη – AIDS
• Μυκητιασικές λοιμώξεις
• Κανόνες ορθολογικής θεραπείας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Πέμπτη 6 – Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος

Lazart Hotel
Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη 564 30
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
Email: info@praxicon.gr website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ0933Ε60000071200

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και
ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την
ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode

Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι
απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται
από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη
γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα
σκανάρει στο ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του
από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης
κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του
προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα
με την τελευταία υπ’ αρ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη
διοργάνωση συνεδρίων.
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Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την
τελευταία ημέρα του Συμποσίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής,
της κάρτας barcode καθώς και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του
Συνεδρίου. Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών
του Επιστημονικού Προγράμματος.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Προβολικός Εξοπλισμός

Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προβολές
με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες
των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης
τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη
γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.				
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
praxicon.gr/loimokseis2018

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων

Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην
κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο Lazart. Για τις κρατήσεις
δωματίων και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε
στη Γραμματεία του Συνεδρίου PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682,
fax: 2310 435 064, E-mail: info@praxicon.gr
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