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Σε συνεργασία με:
Ε’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 

& ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ15o

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 10 & ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | NAIADES HOTEL

A’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οργάνωση – Γραμματεία Σεμιναρίου
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 55 134 • Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310.460.682, 2310.460.652 • Fax 2310.435.064
E-mail: info@praxicon.gr • Website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΡ0933Ε60000071200

Επίσημη Ιστοσελίδα Σεμιναρίου

www.praxicon.gr/surgical2020  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ15o

Οι Χειρουργικές Λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό τμήμα της καθημερινότητας κάθε 
χειρουργού, τόσο από τον αριθμό των ασθενών που καλείται να αντιμετωπίσει όσο 
και από τα προβλήματα και τα διλήμματα που προκύπτουν και τα οποία πρέπει να 
λύσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Συνοδεύονται από υψηλή νοσηρότητα, σοβαρή 
θνητότητα και συχνά έχουν την ανάγκη των υπηρεσιών της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας. Αυτό πρωτίστως απαιτεί την στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ 
χειρουργών και εντατικολόγων.
Επιπλέον η μη ορθή χρήση των αντιβιοτικών έχει δημιουργήσει πρόβλημα 
οικονομικού κόστους, περισσότερο όμως πρόβλημα πολυανθεκτικότητας των 
μικροβίων με ανυπολόγιστες συνέπειες νοσηρότητας και θνητότητας. 
Με σκοπό λοιπόν να προσεγγισθούν οι πλέον σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές 
που αφορούν την διαχείριση των αντιβιοτικών και των χειρουργικών λοιμώξεων και 
συγχρόνως να έρθουν σε άμεση επαφή χειρουργοί και εντατικολόγοι, προκειμένου 
μέσα από την συζήτηση και την σύνθεση απόψεων να γίνει κτήμα όλων η πλέον 
κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε ασθενούς με χειρουργική λοίμωξη, η Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Εντατικής Θεραπείας διοργανώνουν την 15η Διημερίδα Χειρουργικών Λοιμώξεων 
στην πανέμορφη λίμνη Πλαστήρα.
Ευχαριστούμε θερμά τις Φαρμακευτικές Εταιρείες Χορηγούς γιατί χωρίς την 
οικονομική στήριξή τους δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η Επιστημονική 
Εκδήλωση.
Περιμένοντας να σας καλωσορίσουμε στη λίμνη Πλαστήρα, ευελπιστούμε να σας 
προσφέρουμε ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό διήμερο.

Ελένη Μουλούδη

Εντατικολόγος,  Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Απόστολος Καμπαρούδης

Καθηγητής Χειρουργικής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



 3

Πρόεδροι:   Απ. Καμπαρούδης
   Ε. Μουλούδη

Μέλη:     Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικών Λοιμώξεων και της  Ελληνικής Εταιρείας 
Εντατικής Ιατρικής

Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικών Λοιμώξεων 

Πρόεδρος: A. Καμπαρούδης 
Αντιπρόεδρος: Κ. Τούτουζας 
Γενικός Γραμματέας: Ν. Σικαλιάς 
Ταμίας:  Α. Μαρίνης 
Μέλη:  Α. Αλεξίου
  Ι. Κουτελιδάκης

Ελληνικής Εταιρείας 
Εντατικής Ιατρικής

Πρόεδρος: Α. Κοτανίδου
Αντιπρόεδρος: Μ. Θεοδωρακοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Ε. Μουλούδη
Ταμίας:  Β. Ζηδιανάκης
Μέλη:  Γ. Δημόπουλος
  Α. Κομνός 
  Ζ. Μάστορα
  Α. Μαυρομάτης 
  Β. Μπέκος 
  Μ. Μπιτζάνη
  Ν. Ξηρουχάκη
  Κ. Ποντίκης
  Α. Πρεκατές

Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ15o

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 10 - Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Τόπος 
Naiades Hotel, Νεοχώρι 430 67,
Λίμνη Πλαστήρα
Τηλ. +30 2441 093333 

Οργάνωση Σεμιναρίου  - 
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 Σεμιναρίου 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 
Σεμιναρίου 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 της Σεμιναρίου .
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.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα 
δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία 
ημέρα της Σεμιναρίου , κατόπιν επίδειξης 
της κονκάρδας εγγραφής, της κάρτας 
barcode καθώς και του ερωτηματολογίου 
αξιολόγησης της Σεμιναρίου . Ελάχιστες 
ώρες παρακολούθησης: το 60% των 
συνολικών ωρών του Επιστημονικού 
Προγράμματος.

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Σεμιναρίου 
θα πραγματοποιούνται προβολές με data 
video projectors και διαφανειών μέσω Pow-
erPoint 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
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι δωρεάν.

Επίσημη Ιστοσελίδα Σεμιναρίου 
www.praxicon.gr/surgical 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


