
 

 

2η ημέρα  

30ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

 

Δεύτερη ημέρα σήμερα 9 Μαίου 2012 του 30ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ESPID).  

Η ημέρα ξεκίνησε με παρουσιάσεις των τελευταίων εξελίξεων των ευρωπαϊκών 

παιδιατρικών ερευνών που βρίσκονται υπό την αιγίδα του ESPID. Οι έρευνες 

λοιπόν αυτές, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τα προσεχή έτη είναι οι παρακάτω: 

-ΕUCLIDS (European Childhood Life Threatening infection Disease Studies).  

Βασικός στόχος της ευρωπαϊκής πολυκεντρικής μελέτης αυτής είναι η 

ανίχνευση της γενετικής βάσης σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων όπως η 

μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (www.euclids-project.eu) 

-CAP-PRI (Community Acquired Pneumonia-Pediatric Research Initiative). 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η επιδημιολογική καταγραφή της πνευμονίας 

της κοινότητας. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα σχετικά με το 

ρόλο των αναπνευστικών ιών στην πνευμονία της κοινότητας 

-NEOMERO: Πολυκεντρική μελέτη σχετικά με τη δράση της μεροπενέμης στη 

νεογνική σήψη και μηνιγγίτιδα (www.neomero.org). Oι πρώτοι ασθενείς της 

μελέτης αναμένεται αν ενταχθούν τις προσεχείς εβδομάδες 

-ΑRPEC (Antibiotic Resistance and Prescribing in European Countries). H μελέτη 

αυτή έχει στόχο την καταγραφή των καταναλώσεων των αντιβιοτικών και των 

ποσοστών αντοχής διαφόρων μικροβίων σε παιδιατρικές κλινικές σε χώρες της 

Ευρώπης. Απώτερος στόχος της μελέτης αυτής είναι η διαμόρφωση 

κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικά με τη σωστή χρήση αντιβιοτικών 

(www.arpecproject.eu) 

-GRiP (Global Research in Pediatrics). Ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα με σκοπό της 

αύξηση της διαθεσιμότητας και της γνώσης των αντιβιοτικών στα παιδιά. Αυτό 

αναμένεται αν επιτευχθεί με συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων, ανάπτυξη 



νέων μεθόδων για διενέργεια κλινικών δοκιμών στα παιδιά, ανάπτυξη 

παιδιατρικών σκευασμάτων. 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την τύχη να ακούσουν τρεις «state of the 

art» διαλέξεις από διακεκριμένους κλινικούς/ερευνητές.  

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με καλωσόρισμα των συνέδρων από τον πρόεδρο 

της οργανωτικής επιτροπής και της εταιρείας ενώ ένα θερμότατο καλωσόρισμα 

έγινε και από την παιδική χορωδία «Κυρίλλου και Μεθοδίου». 

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τη διάλεξη που είχε ως θέμα: «Η ιατρική στο 

Βυζάντιο με έμφαση στις λοιμώξεις» 

 


