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27Πανελλήνιο Συνέδριο

Mήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.  
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και η Οργανωτική 
Επιτροπή του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS έχουν την τιμή και την ευχαρίστηση να σας προ-
σκαλέσουν στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015.

Έχουμε την πεποίθηση ότι τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου 
μας έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση ενός Επιστημονικού προγράμματος 
που θα καλύπτει όλα τα νεώτερα δεδομένα και τις τρέχουσες εξελίξεις με στόχο την έγκυρη και 
σφαιρική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σε έναν τομέα που η πρόοδος και οι νέες οδηγίες 
και επιτεύξεις «τρέχουν» καθημερινά σε ρυθμό καλπασμού.

Η σημερινή δύσκολη συγκυρία στην χώρα μας κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να δια-
τηρηθούν η καλή πρόγνωση και ποιότητα ζωής των ήδη διαγνωσθέντων ασθενών, όπως και η 
πρόσβαση σε νεώτερες θεραπείες, που έχει επιτευχθεί ως τώρα. Ταυτόχρονα τα επιδημιολογικά 
δεδομένα και ο αριθμός των νεοδιαγνωσμένων περιστατικών σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα 
απαιτούν ακόμα περισσότερη επαγρύπνηση και εγρήγορση από κάθε άλλη φορά και πλέον επιτα-
κτική, όσο ποτέ άλλοτε,  την ανάγκη για ενημέρωση και λήψη μέτρων πρόληψης.

Έναντι αυτών των καταστάσεων, το συνέδριο θα επιδιώξει να φέρει κοντά στις τελευταίες εξε-
λίξεις της διεθνούς έρευνας για την HIV λοίμωξη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας και φοιτητών.

Με αυτούς τους στόχους, στο φετινό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται στρογγυλά 
τραπέζια, διαλέξεις, φροντιστήρια και παράλληλες συνεδρίες, στοχεύοντας και σε ευρύτερο, 
πέραν του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ακροατήριο που το αφορά άμεσα ή έμμεσα με τη 
συμβολή έμπειρων κλινικών και εργαστηριακών επιστημόνων.

Με τη συναίσθηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η HIV λοίμωξη στην δημόσια υγεία, 
αλλά και στις πλατύτερες κοινωνικές της προεκτάσεις, πασχίσαμε προγραμματισμό παραλλήλων 
εκδηλώσεων, με αφορμή τις εργασίες του συνεδρίου, έχοντας σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε 
ευρύτερες ομάδες πληθυσμού, πολύ, μα πολύ, πιο πέρα από τα στενά πλαίσια ενός επιστημονικού 
συνεδρίου. Επειδή είναι υπόθεση όλων μας.

Η επιτυχία του συνεδρίου θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανταπόκριση και την ενεργό συμμε-
τοχή σας. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να είναι αντάξιο των οραματισμών μας και των προσδοκιών σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. του Συνεδρίου

Θεόδωρος Α. Πέππας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. 

Μάριος Κ. Λαζανάς
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:

Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:

Ταμίας:
Μέλη:

Μ.Κ. Λαζανάς 
Χ. Γώγος
Π. Κολλάρας
A. Παπαδόπουλος
Μ. Γκίκα
Γ. Αδάμης
Β. Παπαρίζος
Δ. Παρασκευά
Β. Σπούλου
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Θ. Πέππας
Αντιπρόεδρος: Δ. Παρασκευά
Μέλη: Τ. Αντύπας

Α. Αργυράκη
Λ. Βακερλής
Ε. Βογιατζάκης
Γ. Βρυώνη
Ο. Γεωργίου
Ό. Δαληγκάρου
Σ. Δριμής
Δ. Καββαθά
Α. Καραΐσκου

Γ. Κεντρωτής
Ό. Κοσμοπούλου
Α. Μάτσα
Ό. Νικολαΐδου
Β. Παπαρίζος
Γ. Παπαδοπετράκης
Ε. Σαμπατάκου
Π. Τάρλα
Θ. Χρυσανθίδης

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Π. Παναγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δ. Παρασκευής
Μέλη: Μ. Γκίκα

Κ. Θωμάτου
Ε. Κακάλου
Σ. Κουρκουντή
Λ. Λεωνίδου
Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Ε. Μπαρμπουνάκης

Γ. Μπουλμέτης
Γ. Νικολόπουλος
Γ. Ξυλωμένος
Κ. Πρωτοπαπάς
Β. Σακκά
Λ. Σκούρα
Γ. Χρύσος
Μ. Ψυχογυιού
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών 16 Οκτωβρίου 2015

Λήξη προεγγραφών 06 Νοεμβρίου 2015

Έναρξη συνεδρίου 27 Νοεμβρίου 2015

Θα δοθεί έπαινος σε μία εργαστηριακή και μία κλινική εργασία  
κατά τη διάρκεια του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS 2015,  
που θα πραγματοποιηθεί 27-29 Νοεμβρίου 2015.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS  
θα περιλαμβάνει: 

• Στρογγυλές Τράπεζες
• Διαδραστικές Συνεδρίες
• Διαλέξεις
• Ελεύθερες ανακοινώσεις
• Παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων
• Κλινικά Φροντιστήρια

Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι τα ακόλουθα:

• Ανοσοποίηση
• Αντοχή
• Η θεραπεία ως μέτρο πρόληψης και προφύλαξης
• HIV και τεκνοποίηση
• Συλλοιμώξεις
• Ο δρόμος προς την ίαση
• Θεραπευτικά διλήμματα
• Καιροσκοπικές λοιμώξεις
• Ο οροθετικός ως ταξιδιώτης
• Διατροφή στον οροθετικό
• Οικονομική κρίση και Μονάδες Λοιμώξεων 

Γενικές Πληροφορίες
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.), 
αποφάσισε να χρηματοδοτήσει Ερευνητικό Πρωτόκολλο επιδημιολογικής 
ή κλινικής ή εργαστηριακής μελέτης, με αντικείμενο την HIV λοίμωξη.

Οι προϋποθέσεις είναι οι παρακάτω:

• Ο ενδιαφερόμενος να είναι τακτικό μέλος της εταιρείας
• Να μην χρηματοδοτείται η μελέτη από άλλο φορέα
• Να αποσταλεί πλήρης περιγραφή της μελέτης και προϋπολογισμός  

του έργου
• Προθεσμία υποβολής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους 
ηλεκτρονικά στο e-mail της εταιρείας eemaa@aids.org.gr.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται Έκθεση Εταιρειών  
Φαρμακευτικών Προϊόντων.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ξενοδοχείο Divani Caravel.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής των 
σχετικών Δελτίων Εγγραφής (εσωκλείεται σχετικό δελτίο).
Η προσκόμιση των δελτίων προϋποθέτει την πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών 
στοιχείων των συνέδρων. Η παραλαβή οποιασδήποτε άλλης μορφής Δελτίου Εγγραφής 
δεν θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται άκυρη.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Προεγγραφές 

έως 06/11/2015
Εγγραφές 

μετά τις 07/11/2015

Ιατροί – Οδοντίατροι – Φαρμακοποιοί € 80,00 € 100,00

Νοσηλευτές/τριες – Βιολόγοι – 
Χημικοί – Τεχνολόγοι – Ψυχολόγοι – 
Ειδικευόμενοι ιατροί

€ 60,00 € 80,00

Φοιτητές – Σπουδαστές❋ € 15,00

❋  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του 
συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 
CD-ROM Ομιλιών-Εισηγήσεων.

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:
 Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του συνεδρίου
 Παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου
 Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
 Παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης 
 Διαλείμματα καφέ
 Είσοδος στην έκθεση
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα 
γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
(μέσω e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου), 
παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν 
πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

1.  Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι 
γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.

2. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:
• Τίτλο
•  Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με 

υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του 
υπευθύνου για την παρουσίαση και τη 
σχετική αλληλογραφία

•  Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου 
προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα 
Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.)  
θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που 
θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο 
όνομα του/των συγγραφέων

• Περίληψη της εργασίας
•  Η περίληψη πρέπει να είναι από 300 έως 400 

λέξεις
•  H περίληψη πρέπει να έχει συγγραφεί 

ακολουθώντας την κάτωθι δομή: 
I. Σκοπός 
II. Ασθενείς και μέθοδοι ή Υλικό και μέθοδοι 
III. Αποτελέσματα 
IV. Συμπεράσματα

•  Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως 
αποδεκτές και καθιερωμένες στη 
βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται 
εφ' όσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η 
πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ)

•  Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων 
θα πρέπει να είναι italics.

3.  Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο 
δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα 

ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την 
πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας 
της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την 
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου,  
ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των 
συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, 
Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που 
συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση 
εργασία.

4.  Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές 
Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας 
τους από τον Ε.Ο.Φ.

5.  Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής (16/10/2015), δεν θα 
γίνονται δεκτές.

6.  Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax  
δεν θα γίνονται δεκτές.

7.  Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την 
Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη 
μορφή προφορικής παρουσίασης ή με ένθεση στο 
Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για 
τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή 
των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος. 

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα 
ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης το αργότερο μέχρι την 30/10/2015.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
HIV ΛΟΙΜΩΞΗ 

Παύλος Πετρίδης,1 Ελένη Βαβουράκη2 
1 Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη 
2 Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα 

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύσταση του σώματος …
ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη 
περιελήφθησαν …
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τους 
ασθενείς…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καταλήγοντας, …

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.), αποφάσισε την 
προκήρυξη βράβευσης της καλύτερης Κλινικής και Εργαστηριακής εργασίας με αντικεί-
μενο την HIV λοίμωξη που θα υποβληθεί στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS.
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27o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS
Αθήνα, 27-29 Νοεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Α/ ΣΥΝΕΔΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ):

Τ.Κ.: ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:

E-MAIL:

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΥΠΟΣ & ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΦΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Δίκλινο Μονόκλινο Διανυκτερεύσεις

Divani Caravel € 165 € 145 … …/11/2015 …/11/2015

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Κόστος διαμονής ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση

 Πρωινό buffet καθημερινά

 Υπηρεσίες εκπροσώπων της Focus οn Health στο γραφείο υποδοχής (hospitality desk)

 Φ.Π.Α.
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✁

27O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου - 29 Νοεμβρίου 2015,
Divani Caravel

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Παρακαλούμε συμπληρώσατε το Δελτίο Εγγραφής με κεφαλαία γράμματα και 
αποστείλατέ το ταχυδρομικά ή με φαξ προς την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου:

FOCUS ON HEALTH, Ιωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα 
Τηλ: 210 7223046, Fax: 210 7223220, E-mail: info@focusonhealth.gr
Μπορείτε να κάνετε και εγγραφή online στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aids.org.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

Επώνυμο: Όνομα:
Ιδιότητα: Τίτλος - Ειδικότητα:
Πανεπιστήμιο/Κλινική/Νοσοκομείο/Ίδρυμα:
Α. Διεύθυνση Οικίας (Οδός & αριθμός):
Τ.Κ. & Πόλη: Τηλ.:
Ε-mail: Fax:
B. Διεύθυνση Εργασίας (Οδός & αριθμός):
Τ.Κ. & Πόλη: Τηλ.:
Ε-mail: Fax:
ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Μ.Α.Α.                      ΜΗ ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Μ.Α.Α.                     
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:  (Αποστείλατε φωτοτυπία σχετικής ταυτότητας) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Προεγγραφές 
έως 06/11/2015

Εγγραφές 
μετά τις 07/11/2015

Ιατροί - Οδοντίατροι - Φαρμακοποιοί € 80,00 € 100,00
Νοσηλευτές/τριες - Βιολόγοι - Χημικοί - 
Τεχνολόγοι - Ψυχολόγοι - Ειδικευόμενοι ιατροί € 60,00 € 80,00

Φοιτητές - Σπουδαστές*† € 15,00
Φοιτητές - Σπουδαστές† Δωρεάν

*  Επεξήγηση στη σελίδα 8 του εντύπου.
†  Οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους  

(πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν αντιστοίχως)
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www.aids.org.grFo
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