ESPID 2013
To τριακοστό πρώτο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών
Λοιμώξεων (31st Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious
Diseases, ESPID) με τοπική πρόεδρο την καθηγήτρια κα Susanna Esposito
πραγματοποιήθηκε φέτος στο Μιλάνο της Ιταλίας και συγκεκριμένα στο συνεδριακό
χώρο MICO (Milano Congressi) από τις 28 Μαΐου έως 01 Ιουνίου 2013.
Η εναρκτήρια τελετή (Τετάρτη 29 Μαΐου) περιελάμβανε ομιλίες του προέδρου του
ESPID Ronald de Groot και της τοπικής προέδρου κας Susanna Esposito, ενώ τελείωνε
με την ειδική χορωδία Coro Mani Bianche (η χορωδία των λευκών χεριών).
Αποτελούνταν από παιδιά με ειδικές ανάγκες, στα οποία πρωταγωνιστούσαν οι
κινήσεις των χεριών τους ως ένας μοναδικός τρόπος ερμηνείας των μουσικών
ακουσμάτων.
Στο εναρκτήριο συμπόσιο (ESPID Opening symposium) δόθηκαν δύο ομιλίες από τον κο
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χρησιμοποιώντας μόνο εικόνες στην παρουσίαση του προσπάθησε να κάνει μία
ανασκόπηση στο χρόνο σχετικά με τις γνώσεις μας που αφορούν το ανοσιακό σύστημα
και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος ενώ η δεύτερη ομιλήτρια από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κα K.M Edwards, μία επίκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα
εμβόλια και την πρόληψη αναπνευστικών λοιμώξεων στα παιδιά.
Το επίσημο Δείπνο των μελών του ESPID και των προσκεκλημένων ομιλητών έλαβε
χώρα σε ένα ιδιαίτερο χώρο του Μιλάνου, στο Εθνικό Μουσείο Έρευνας και
Τεχνολογίας “Leonardo da Vinci”, το οποίο κατά τον 16ο αιώνα λειτουργούσε ως
μοναστήρι ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα
της Ιταλίας σε πρωτοποριακή έρευνα.
Πρόγραμμα Τρίτης‐Τετάρτης 28‐29 Μαΐου 2013
Στο διήμερο αυτό πραγματοποιήθηκαν δορυφορικά συμπόσια με ποικίλη θεματολογία,
που επικεντρώνονταν κυρίως στους εμβολιασμούς για τον πνευμονιόκοκκο,
μηνιγγιτιδόκοκκο της ομάδας Β και C, κοκκύτη, γρίπη, ροταϊό, ηπατίτιδα Β, όπως επίσης
και στη σχετιζόμενη με τον RSV νοσηρότητα και στον εμβολιασμό των εφήβων.

Πρόγραμμα Πέμπτης 30 Μαΐου 2013
Ξεκίνησε από τα πολύ πρωινά Meet the Professors όπου πραγματοποιούνταν δύο
ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες πάνω σε θέματα: αλλεργιών και
αναπνευστικών λοιμώξεων, αντιμετώπιση μηνιγγίτιδας στα παιδιά, λοιμώξεις του
ουροποιητικού, παιδιατρικές λοιμώξεις οφειλόμενες από σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη
μεθικιλλίνη και τέλος ενδείξεις αντιμυκητιακής προφύλαξης σε νεογνά και παιδιά.
Ακολούθησαν προφορικές ανακοινώσεις που αφορούσαν τη φυματίωση στα παιδιά, τη
χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών κ.α. ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε μία
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορούσε τα καλύτερα δημοσιευμένα άρθρα
πάνω στο τομέα της παιδιατρικής λοιμωξιολογίας. Ακολούθησαν οι αναρτημένες
ανακοινώσεις με ποικίλη θεματολογία και το απόγευμα της ίδιας μέρας
πραγματοποιήθηκαν τρία ταυτόχρονα συμπόσια: To πρώτο αφορούσε τη παθογένεση
των αναπνευστικών λοιμώξεων στα παιδιά, το δεύτερο τη συσχέτιση της γενετικής με
τις λοιμώξεις και το τρίτο της επιπλοκές των συχνών παιδιατρικών λοιμώξεων. Η ημέρα
έκλεισε με το WHO/ESPID συμπόσιο που παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι
αφορούσε τους προβληματισμούς σχετικά με τις επιδημίες της ιλαράς και της ερυθράς
στην Ευρώπη, όπως επίσης δεδομένα και προοπτικές σχετικά με τον εμβολιασμό της
ανεμοβλογιάς.
Πρόγραμμα Παρασκευής 31 Μαΐου 2013
Ξεκίνησε με τα Meet the Professors με ποικίλα θέματα: προσέγγιση εμπύρετης
ουδετεροπενίας στα παιδιά, προοπτικές στη διαγνωστική των παιδιατρικών λοιμώξεων,
διατροφή και παιδιατρικές λοιμώξεις, ελονοσία και αντιϊική αγωγή για την ηπατίτιδα
στα παιδιά. Ακολούθησαν οι προφορικές ανακοινώσεις με ενδιαφέρουσα θεματολογία,
όπως εμβολιασμός σε ειδικές ομάδες παιδιών, αναπνευστικές λοιμώξεις σε παιδιά με
χρόνιες παθήσεις, αντιπαραθέσεις πάνω σε παιδιατρικές λοιμώξεις και ακολούθησε η
ανακοινωση των “Best of ESPIDs” που αφορά όλες τις υποτροφίες‐χρηματοδοτήσεις
που έλαβαν από την εταιρεία οι ερευνητές για το 2013. Μεταξύ αυτών οι χώρες που
έλαβαν υποτροφία ήταν η Σουηδία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες

Πολιτείες Αμερικής. Ακολούθησαν το μεσημέρι οι αναρτημένες ανακοινώσεις και το
απόγευμα πραγματοποιήθηκε η εξαιρετική ετήσια διάλεξη προς τιμή του πρωτοπόρου
των παιδιατρικών λοιμώξεων στην Ευρώπη Bill Marshall από τον ερευνητή Α. Polland
(Ηνωμένο Βασίλειο). Η διάλεξη αφορούσε ένα ενδελεχή προβληματισμό σχετικά με
τους εμβολιασμούς στην παιδική ηλικία. Τέλος, ακολούθησε μία εποικοδομητική
αντιπαράθεση δύο ομιλιών που αφορούσαν τη θεραπεία των πνευμονιών της
κοινότητας στα παιδιά μεταξύ των κ. Esposito και Greenberg.
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