
30ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

3η ημέρα  

Tρίτη ημέρα σήμερα 10 Μαίου 2012 του 30ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ESPID).  

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας ξεκίνησε από νωρίς (7:15 π.μ.) με τις 

φροντιστηριακού τύπου διαλέξεις «MEET THE EXPERT». Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους επιστήμονες ειδικούς σε συγκεκριμένα παιδιατρικά 

λοιμωξιολογικά θέματα, να συζητήσουν μαζί τους κλινικά περιστατικά και να ενημερωθούν 

για μια σειρά θεμάτων. Η θεματολογία των φροντιστηριακών αυτών διαλέξεων αφορούσε: 

-τη χρήση αντιβιοτικών στην οξεία ωτίτιδα 

-την αντιμετώπιση του περιοδικού πυρετού  

-την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση καθετήρα 

-τη συγγενή CMV λοίμωξη 

-τη στρεπτοκοκκική νόσο και  

-τις άτυπες μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις.  

Η φετινή συνεδρία της ολομέλειας του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις νεογνικές 

λοιμώξεις (πρόληψη λοίμωξης από στρεπτόκοκκο ομάδας Β και πρόληψη λοιμώξεων από 

κάντιντα, όψιμη σήψη). 

Τρία παράλληλα συμπόσια είχαν να επιλέξουν στη συνέχεια οι συμμετέχοντες που 

αφορούσαν: 

-την κυστική ίνωση 

-τις λοιμώξεις στις επίκτητες ανοσοανεπάρκειες και 

-τις αναδυόμενες λοιμώξεις και νέες επιδημίες 

 

Η διάλεξη του φετινού νικητή του Marshal Award,  που ήταν ο Αndrew Cant,  είχε θέμα: 

“Of Man and Micro: The child as the father of the Man”. O καθηγητής Cant εξήγησε με 

ποιητικό τρόπο, συνδυάζοντας στοιχεία από την ελληνική μυθολογία, τη βασική και 

εφαρμοσμένη έρευνα γιατί η ενασχόληση με την παιδιατρική και τις λοιμώξεις είναι τόσο 

συναρπαστικά γοητευτική.  

 

Οι νεότεροι παιδίατροι-ερευνητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε 

μορφή σύντομων προφορικών ανακοινώσεων όπου η θεματολογία τους αφορούσε: 

-τα εμβόλια 

-την αντοχή στα αντιβιοτικά 

-την επιδημιολογία των λοιμώξεων 

-τις πνευμονιοκοκοκκικές λοιμώξεις 

-τις λοιμώξεις του γαστρεντερικού και τις παρασιτικές λοιμώξεις 

 

Στα απογευματινά παράλληλα συμπόσια συζητήθηκαν: 



-τί πρέπει να γνωρίζουμε αλλά και τί δεν γνωρίζουμε για τους νεότερους αντιμικροβιακούς 

παράγοντες (λινεζολίδη και δαπτομυκίνη) που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των Gram-

θετικών λοιμώξεων, των πολυανθεκτικών Gram-αρνητικών λοιμώξεων (κολιστίνη, 

τιγκεκυκλίνη και φωσφομυκίνη) και των μυκητιασικών λοιμώξεων. 

-το παιδιατρικό AIDS (πρόληψη μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί, μακροχρόνια 

προβλήματα του παιδιού με AIDS και νεότερα επιδημιολογικά και θεραπευτικά δεδομένα) 

- έγινε επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση σχετικά με τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα 

που δημοσιεύθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε. 

  

Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε πάλι με μια συνεδρία της ολομέλειας του 

συνεδρίου που αφορούσε τη φυματίωση και μάλιστα θέματα που έχουν ανακύψει μέσα 

στον 21ο αιώνα όπως: 

-οι προοπτικές ανάπτυξης νέων εμβολίων έναντι της φυματίωσης, 

-η πρόληψη και η θεραπεία της φυματίωσης στα ανοσοκατεσταλμένα παιδιά  

-η επιδημιολογία και η αντιμετώπιση των πολυ-ανθεκτικών μορφών φυματίωσης 

 

 

 


