


Αγαπητοί συνάδελφοι,

      Στη γενική δυσθυμία και αβεβαιότητα των τελευταίων χρόνων, με την

κρίση -όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική- να σοβεί τόσο στη χώρα μας

όσο και διεθνώς, η Ιατρική επιστήμη και, ειδικότερα, οι ραγδαίες εξελίξεις

που συντελούνται στην Παιδιατρική, αποτελούν  μια από τις ελάχιστες

σταθερές κι έναν φάρο ελπίδας κι αισιοδοξίας για το μέλλον.

      Αποδυόμενοι στον αγώνα για την καθημερινή επιβίωση, συχνά ξεχνάμε

ή δε δίνουμε την απαραίτητη σημασία στα επιτεύγματα εκείνα που

προάγουν την ανθρώπινη φύση και δείχνουν έναν καλύτερο, ομαλότερο

και πιο «φωτεινό» δρόμο για το αύριο. Ένα αύριο που σήμερα μπορεί να

μας φαίνεται απειλητικό και ομιχλώδες, ατενίζοντας όμως τα μάτια των

παιδιών μας φαντάζει λιγότερο σκοτεινό και, σίγουρα, πιο ηλιόλουστο.

      Ιδιαίτερα εμείς, ως παιδίατροι, έχουμε το προνόμιο και, ταυτόχρονα, το

καθήκον να αφουγκραζόμαστε και να ψηλαφούμε διαρκώς αυτό το αύριο,

θωρακίζοντας την υγεία των παιδιών μας και δημιουργώντας τις

προϋποθέσεις για μια καλή, απαλλαγμένη από οργανικά και ψυχικά

προβλήματα, ενήλικη ζωή.

      Προς την κατεύθυνση αυτή έχει στραμμένο το βλέμμα του το Ελληνικό

Κολλέγιο Παιδιάτρων από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, στοχεύοντας

στην περαιτέρω προάσπιση της Υγείας των Ελληνόπουλων μέσω της

συνεχούς επιμόρφωσης του έμψυχου παιδιατρικού δυναμικού της χώρας

μας. 

      Για το λόγο αυτόν, και μετά από την εφετινή, συγκυριακή, αλλαγή, η

επόμενη χρονιά σηματοδοτεί την επιστροφή του 7ου Πανελληνίου

Συνεδρίου μας στον καθιερωμένο χρόνο διεξαγωγής του, στην «καρδιά»

της άνοιξης, από τις 5 - 7 Απριλίου 2013. Το επερχόμενο Συνέδριό μας

φιλοδοξούμε να αποτελέσει όχι μόνο το καλύτερο που έχουμε

πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, αλλά την απαρχή μιας σειράς

επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναδείξουν και

θα αναβαθμίσουν το ρόλο του  Έλληνα παιδιάτρου.

      Με τις σκέψεις αυτές, και με την πεποίθηση ότι θα αγκαλιάσετε το ίδιο

ζεστά τη νέα μας προσπάθεια, σας προσκαλούμε σε μια εποικοδομητική και

χρήσιμη για όλους μας ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την Παιδιατρική

στην Ελλάδα, μέσα από το Συνέδριό μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων
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• Εμβόλια

• Παιδιατρική Ενδοκρινολογία.
Αναπτυξιακή Παιδιατρική

• Χρόνια Νοσήματα

• Σπάνιες Νόσοι

• Γαστρεντερολογικά προβλήματα 
σε παιδιά

• Εξελίξεις στην Παιδοκαρδιολογία

• Ορθοπαιδικές παθήσεις πρώιμης
σχολικής ηλικίας

• Παιδιατρική Αιματολογία - Ογκολογία

• Αλλεργίες

• Κλιματικές μεταβολές και νέες
λοιμώξεις

• Εφηβική Ιατρική

• Τα δύο άκρα: τo παχύσαρκο 
και ανορεκτικό παιδί

• Διαιτητικά συμπληρώματα  
και επιστημονική αλήθεια

• Επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι
στην Παιδιατρική

• Νεότερα δεδομένα στη φροντίδα 
των νεογνών

• Περιγεννητική θνησιμότητα 

• Νεογνικός ίκτερος

• Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας

• Παιδί και Οικογένεια με HIV λοίμωξη

• Νευρομυϊκές Παθήσεις

• Μαθησιακά Προβλήματα: 
Ιατρική και Κοινωνική πλευρά 




