Χαιρετιςμόσ από την Οργανωτική Επιτροπή του 25ου Πανελλήνιου
υνεδρίου ΕΕΚΠΠΤ
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
Για ζνα τζταρτο του αιϊνα θ Εταιρία μασ πραγματοποιεί ετιςια υνζδρια ςε όλθ τθν
Ελλθνικι Επικράτεια ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Τγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ
τατιςτικισ τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν αλλά και αποκεντρωμζνουσ
πυρινεσ, άτομα και φορείσ που ςυνεπικουροφν το ζργο τθσ, Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ κεματολογίασ
των υνεδρίων που εκπθγάηει από τισ ανάγκεσ των ντόπιων κοινωνιϊν είναι να ςυνδράμει ςτισ
προςπάκειεσ παραγωγισ ζργου διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ του ελλθνόπουλου, να αφιςει ςτζρεεσ
επιςτθμονικζσ και κοινωνικζσ ρίηεσ αλλά και να προςφζρει τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ και
αλλθλοενθμζρωςθσ για πρωτόβουλεσ δράςεισ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ϊςτε να
μεγιςτοποιθκοφν οι ςυνολικζσ μασ προςπάκειεσ.
Σο 25Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και
Προαγωγήσ τησ Τγείασ πραγματοποιείται από 29 Αυγοφςτου ζωσ 1 επτεμβρίου 2013 ςτο
ιςτορικό νθςί τθσ Ικάκθσ. ‘Όπωσ αναφζρει ο τίτλοσ «Η Κοινωνική Παιδιατρική ςτο δρόμο για
την Ιθάκη: αγωγή υγείασ και περίθαλψη ςτισ απομονωμζνεσ νηςιωτικζσ περιοχζσ», θ
πρόκλθςθ το 2013 είναι να ςυηθτθκοφν κζματα παιδείασ, διάκεςθσ ελεφκερου χρόνου και
προςβαςιμότθτασ ςτισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ, που επθρεάηουν τθν ψυχοςωματικι υγεία
ευεξία των παιδιϊν και των οικογενειϊν που ηουν ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.
Λόγω του επετειακοφ χαρακτιρα του υνεδρίου προβλζπονται ειδικζσ ςυνεδριάςεισ
προβλθματιςμοφ (brain storming) προκειμζνου να διαμορφωκεί θ ατηζντα τθσ κοινωνικισ
παιδιατρικισ ςε επί μζρουσ κζματα, όπωσ είναι θ περιγεννθτικι περίοδοσ και θ εφθβεία, τα
χρόνια προβλιματα υγείασ και οι αναπθρικζσ καταςτάςεισ που δυςκολεφουν ςτθν ίςθ
πρόςβαςθ ςτο ςτίβο τθσ ηωισ. Ενκαρρφνονται, οι νζοι ιδίωσ επιςτιμονεσ, να παρουςιάςουν τθν
ερευνθτικι τουσ δουλειά με τθ μορφι εκκζματοσ (αναρτθμζνθσ ανακοίνωςθσ) ι
προφορικισ/βραχείασ ανακοίνωςθσ ςε γενικότερα κζματα Κοινωνικισ Παιδιατρικισ. Ιδιαίτερα
ενδιαφζρουςεσ είναι οι παρουςιάςεισ για εμπειρίεσ και δράςεισ των Παραρτθμάτων τθσ
Εταιρίασ ενϊ προγραμματίηονται ςτθ διάρκεια του υνεδρίου

δραςτθριότθτεσ πεδίου και

αλλθλεπίδραςθσ των ςυνζδρων με τθν τοπικι κοινότθτα. Περιμζνουμε τισ δικζσ ςασ ιδζεσ για
τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. (www.socped.gr) και ςασ καρτεροφμε το τζλοσ
καλοκαιριοφ ςτο νθςί του Οδυςςζα!
Θ Πρόεδροσ τθσ Εταιρίασ

Θ Πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ

Ελζνθ Πετρίδου

Μζλπω Λεκατςά
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ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ

 Προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ για παιδιά και εφιβουσ
 Φροντίδα για τθν εμβολιαςτικι κάλυψθ τθν περίοδο τθσ κρίςθσ
 Ηθτιματα αιχμισ ςτθν ατηζντα τθσ κοινωνικισ παιδιατρικισ
 Περιγεννθτικι ιατρικι και Εφθβιατρικι
 Χρόνια νοςιματα και ΜΕΑ (καρκίνοι, αναπνευςτικά, ψυχοκινθτικά, αιςκθτθριακά)
 Αγωγι υγείασ για ςεξουαλικά μεταδιδόμενα προβλιματα: βιωματικό ςεμινάριο
 υμπεριφορζσ αυξθμζνου κινδφνου: βιωματικό ςεμινάριο
 Ενκαρρφνοντασ τισ κετικζσ ςυμπεριφορζσ υγείασ (διατροφι, άςκθςθ και ψυχικι υγεία)
 Δφςκολα χρόνια νοςιματα: διαφορζσ αντιμετϊπιςθσ ςτθν περιφζρεια
 Παιδιατρικι φροντίδα ςε καλάςςια ςπορ ι καταςκθνϊςεισ
 Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ςωματικϊν κακϊςεων και βίασ
 χζςεισ γονζων –παιδιοφ: βιωματικό ςεμινάριο
 Παιδί και ζφθβοσ ςτθ ςφγχρονθ πολφ-πολιτιςμικι κοινότθτα: βιωματικό ςεμινάριο
 υνιςτϊμενθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου και Διαδικτφου: βιωματικό ςεμινάριο
 Νζεσ δυνατότθτεσ οργάνωςθσ αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν υγείασ

ΣΟΠΟ
Ο τόποσ διεξαγωγισ του 25ου Πανελλινιου υνεδρίου:
Βακφ Ικάκθσ, Μορφωτικό Κζντρο

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Θ Εταιρία Κοινωνικισ Παιδιατρικισ και Προαγωγισ τθσ Τγείασ ςτθρίηεται ςτισ
ςυνδρομζσ των μελϊν τθσ και θ εγγραφι ςτο υνζδριο ανζρχεται ςε:
Ιατροί

70 €

Νοσηλευτές-Λοιπά επαγγέλματα υγείας*

30 €

Φοιτητές*

20 €

Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ περιλαμβάνει:
• Παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν του υνεδρίου
• Παραλαβι του ζντυπου υλικοφ (πρόγραμμα, περιλιψεισ κ.ά.)
• υμμετοχι ςτισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του υνεδρίου
• Πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του υνεδρίου
Εγγραφζσ κα γίνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του υνεδρίου. Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να
προςκομίηουν κατάλλθλο ζγγραφο που κα επιβεβαιϊνει τθν ιδιότθτά τουσ (π.χ. φοιτθτικι ταυτότθτα)
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΙΑ
Σα κζματα των εργαςιϊν δεν είναι απαραίτθτο να εντάςςονται ςτο κεντρικό κζμα του
υνεδρίου. Θα υπάρχει δυνατότθτα παρουςίαςθσ των εργαςιϊν, ελεφκερεσ ι
αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ, ςε ιδιαίτερεσ ςυνεδρίεσ. Οι περιλιψεισ κα πρζπει να
αποςταλοφν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: alalexop@med.uoa.gr

Λήξη προθεςμίασ υποβολήσ περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2013
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι περιλιψεισ των αναρτθμζνων ανακοινϊςεων κα δθμοςιευκοφν με απευκείασ
αναπαραγωγι από το πρωτότυπο χωρίσ άλλθ διόρκωςθ. Γι’ αυτό παρακαλοφμε να
ακολουκθκοφν με ακρίβεια οι παρακάτω υποδείξεισ:
Μζγιςτοσ αρικμόσ λζξεων: 250. Γραμματοςειρά Αrial, μζγεκοσ 12
Ακολουκεί υπόδειγμα υποβολισ περίλθψθσ εργαςίασ:
Σίτλοσ (κεφαλαία, εμφατικά γράμματα)
Ονόματα ςυγγραφζων (το ανϊτερο μζχρι ζξι, ςτθν ονομαςτικι, με πεηά ςτοιχεία, ςτθν
ίδια γραμματοςειρά και μζγεκοσ γραμμάτων. Μετά το επίκετο ακολουκεί μόνον το
αρχικό γράμμα του ονόματοσ)
Κζντρο ι Κδρυμα, όπου εργάηεται ι ςυνεργάηεται ο πρϊτοσ ςυγγραφζασ και
ακολουκοφν τα Κζντρα ι Ιδρφματα, όπου εργάηονται ι ςυνεργάηονται οι επόμενοι
ςυγγραφείσ
Θ περίλθψθ πρζπει να είναι δομθμζνθ και να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμιματα:
κοπόσ, Τλικό και Μζκοδοι, Αποτελζςματα, υμπεράςματα, κακϊσ και τρεισ (3)
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςτο κζμα που παρουςιάηεται (Ονόματα ςυγγραφζων. Σίτλοσ
εργαςίασ. Περιοδικό. Ζτοσ δθμοςίευςθσ. Σόμοσ. Πρϊτθ και τελευταία ςελίδα του
άρκρου)
Θ εγγραφι είναι υποχρεωτικι για κακζναν από τουσ ςυγγραφείσ, οι οποίοι ςυνιςτάται
να μθ υπερβαίνουν τουσ ζξι. Όλοι ςυγγραφείσ των εργαςιϊν παρζχουν οπωςδιποτε
τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για ενθμζρωςθ τουσ ςχετικά με τθν αποδοχι τθσ
εργαςίασ. Επιπλζον ςυμβάλλοντεσ,
μποροφν να αναφερκοφν ςτο τμιμα
«Ευχαριςτίεσ»
Γραμματεία:
Αλζξανδροσ Αλεξόπουλοσ
τθλ. 210 746 2187, Fax: 210 746 2105
Email : alalexop@med.uoa.gr
Εργαςτιριο Τγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ τατιςτικισ
Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Μ. Αςίασ 75, 11527 Ακινα
Ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.socped.gr
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ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ)
Καςςιανόσ Ιωάννθσ
Κουνάδθσ Αντϊνιοσ
Παξινόσ Γεϊργιοσ
Παπακαλισ Θαλισ
ιαμοποφλου-Μαυρίδου Αντιγόνθ

τεφανάδθσ Χριςτόδουλοσ
Χροφςοσ Γεϊργιοσ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ)
Πρόεδροι
Αντιπρόεδροι
Μζλη

Πετρίδου Ελζνθ, Εμποριάδου Μαρία
κεντζρθσ Νικόλαοσ, Χαλιάςοσ Νικόλαοσ
Αδαμίδθσ Δθμιτριοσ
Αλφαντάκθ απφϊ
Ανδροφτςοσ Γεϊργιοσ
Γερακοποφλου Πατρίτςια
Δράκου Χριςτίνα
Δρίτςασ Ακανάςιοσ
Λιονισ Χριςτοσ
Μάκθσ Αλζξανδροσ
Μάνδυλα-Κουςουνι Μαρία
Μοςχόβθ Μαρία

Μπακοποφλου Φλϊρα
Πανταηάκοσ Παναγιϊτθσ
Παπακωμά Ευγενία
Ροφτςθ Χριςτίνα
ίδθ Βαςιλικι
Σηοφφθ Μερόπθ
Σςιτςάμθ Ελενα
Φαχαντίδου Άννα
Χαλιάςοσ Νικόλαοσ
Xαρίτου Αντωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ)
Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Μζλη

Λεκατςά Μζλπω
Χαλιάςοσ Νικόλαοσ
Αναςταςίου Αναςταςία
Γκουντςίδου-Ιακϊβου Βαςιλικι
Διαμαντάρασ Ανδρζασ
Καραγιαννοποφλου οφία
Κοντογεϊργθ Ευαγγελία
Κουρι Νικολζτα
Κουςουνισ Αλζκοσ

Μαραγκοφ Χρφςα
Ματςοφκθσ Ιωάννθσ
Μιχελάκοσ Θεόδωροσ
Μυλωνά Βαςιλικι
Παπακωμά Παραςκευι
Παχφλθ-Μαχαιρίδθ Ντίνα
Χαλιάςοσ Νικόλαοσ

ΣΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΛΛΟΓΟ ΙΘΑΚΗΙΩΝ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ)
Πρόεδροι
 Γρθγορίου-Μαροφλθ Κατερίνα
 φλλογοσ Απανταχοφ Ικακθςίων
 φλλογοσ Γυναικϊν Ικάκθσ
 Ακλθτικόσ Όμιλοσ «Πρόοδοσ»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΣΕΣΑΡΣΘ 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013
Δορυφορικι Εκδιλωςθ:
εμινάριο Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ (Α μζροσ)
Διοργάνωςθ από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών τθσ Ιατρικισ χολισ
15.00-19.00 Πανεπιςτθμίου Ακθνών «ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ».

υντονιςτισ Μεταπτυχιακοφ:
Αν. Κακθγθτισ Θεόφιλοσ Ρόηενμπεργκ, Α’ Χειρ/κι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνών, ΠΓΝΑ
Λαϊκό

Προτεραιότθτα μετά από διλωςθ ςυμμετοχισ

ΠΕΜΠΣΘ 29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013
Δορυφορικι Εκδιλωςθ:
10.00-14.00 εμινάριο Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ (Β μζροσ)
Προτεραιότθτα μετά από διλωςθ ςυμμετοχισ
17.30-19.00 Εγγραφζσ

19.00-19.30

Σελετι Ζναρξθσ:
Χαιρετιςμοί

Καλωςόριςμα ςτθν ιςτορικι Ικάκθ
19.30-19.45 Γ. Παξινόσ, Κακθγθτισ Ψυχολογίασ και Ιατρικϊν Επιςτθμϊν, Αντεπιςτζλλον
Μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν
Εναρκτιρια Ομιλία:
υςτθμικι Ιατρικι: από τον Πυκαγόρα και τουσ Επικοφριουσ ςτθ ςφγχρονθ
19.25-20.30 Ιατρικι
Συντονιςτζσ:
Ομιλητήσ: Γ. Χροφςοσ
Κοινωνικι εκδιλωςθ
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ΠΑΡΑΚΕΤΘ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013
Δορυφορικι Εκδιλωςθ:
Τγεία μετακινοφμενων πλθκυςμϊν 1
Διοργάνωςθ από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών τθσ Ιατρικισ χολισ
10.00-14.00
Πανεπιςτθμίου Ακθνών «ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» ςε
ςυνεργαςία με τουσ «Γιατροφσ χωρίσ ςφνορα»
Προτεραιότθτα μετά από διλωςθ ςυμμετοχισ
14.00-15.00 Εγγραφζσ

15.00-16.30

υνεδρία 1: Παρουςιάςεισ Ελεφκερων & Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων 1
(βλ. παράρτθμα)

16.30-17.00 Διάλειμμα
υνεδρία 2: Παιδιά με χρόνια νοςιματα και ειδικζσ ανάγκεσ (ενδεικτικά:
17.00-19.00 καρκίνοι, αναπνευςτικά, ρευματολογικά, ψυχοκινθτικά, αιςκθτθριακά
προβλιματα)

19.00-20.00 υνεδρία 3: (Ομιλίεσ ςε κζματα που κα επιλεγοφν από προτάςεισ ομιλθτών)

20.00-20.30

Θεατρικό δρϊμενο
«Ραψωδία Λ: Κωδικόσ μπλε» Μια ιςτορία του Θανάςη Δρίτςα

21.00

Κοινωνικι εκδιλωςθ

6

ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2013
Δορυφορικι Εκδιλωςθ:
Τγεία μετακινοφμενων πλθκυςμϊν 2
Διοργάνωςθ από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών τθσ Ιατρικισ χολισ
10.00-14.00
Πανεπιςτθμίου Ακθνών «ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» ςε
ςυνεργαςία με τουσ «Γιατροφσ χωρίσ ςφνορα»
Προτεραιότθτα μετά από διλωςθ ςυμμετοχισ

14.00-15.00 Γ Εταιρίασ

15.00-16.30

υνεδρία 4: Παρουςιάςεισ Ελεφκερων & Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων (βλ.
παράρτθμα)

16.30-17.00 Διάλειμμα

17.00-19.00

υνεδρία 5: Ηθτιματα αιχμισ ςτθν ατηζντα κοινωνικισ παιδιατρικισ:
Εφθβιατρικι

19.00-20.00 υνεδρία 6: (Ομιλίεσ ςε κζματα που κα επιλεγοφν από προτάςεισ ομιλθτών)

21.00

Κοινωνικι εκδιλωςθ
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ΚΤΡΙΑΚΘ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013
υνεδρία 7: Παρουςιάςεισ Ελεφκερων & Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων (βλ.
09.00-10.00 παράρτθμα)

10.00-12.00

υνεδρία 8: Ηθτιματα αιχμισ ςτθν ατηζντα κοινωνικισ παιδιατρικισ:
Νεογνολογία

Σελετι λιξθσ:
υμπεράςματα: Μ. Λεκατςά, Ε. Πετρίδου, Χ. Λιονισ
Εκδιλωςθ αναγόρευςθσ Ομ. Κακθγθτι Ι. Σςίκουλα ςε Επίτιμο Μζλοσ
12.00-13.00
Παρουςίαςθ του Σιμωμζνου από τον Α. Κουςουνι
Αντιφώνθςθ από τον Ι. Σςίκουλα
Απονομι πιςτοποιθτικών παρακολοφκθςθσ
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