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Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Πρόεδροι:

Mέλη:

Μ. Κούρτη

Μ. Καντζανού

Σ. Κωστοπούλου

Α. Κουρκούλης

Ε. Ντζάνη

Μ. Μάνδυλα-Κουσούνη
Φ. Σακκά
Τ. Σιαχανίδου
Ν. Σκεντέρης
Α. Σολδάτου
Ι. Φρανγκανδρέα-Nixon
Ν. Χαλιάσος

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδροι:

Τ. Σιαχανίδου
Ε. Χατζηπαντελής

Mέλη:
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Α. Βαρβαρήγου

Μ. Οικονόμου

Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

Ε. Πετρίδου

Ι. Γριβέα

Ε. Ροηλίδης

Θ. Ζαούτης

Φ. Σακκά

Η. Ιωσηφίδης

Ν. Σκεντέρης

Μ. Καντζανού

Α. Σολδάτου

Α. Κουρκούλης

Ε. Φαρμάκη

Μ. Κούρτη

Ι. Φρανγκανδρέα -Nixon

Α. Μάκης

Ν. Χαλιάσος

Μ. Μάνδυλα-Κουσούνη

Ε. Χατζηδάκη

Ε. Ντζάνη

Χ. Χατζηχριστοδούλου

Ελληνική Εταιρία
Κοινωνικής Παιδιατρικής
και Προαγωγής της Υγείας

Χαιρετισμός
Η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, με ιδιαίτερη χαρά και συνέπεια στη
διαχρονική της πορεία, πραγματοποιεί την Υβριδική Ημερίδα με θέμα «Από τον Καποδίστρια έως σήμερα με
το βλέμμα στο μέλλον: 200 χρόνια μέριμνα για το παιδί», σε αντικατάσταση του παραδοσιακού Συνεδρίου
(33ο Πανελλήνιο Συνέδριο). Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον Ιατρικό
Σύλλογο Τρικάλων και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 στα Τρίκαλα με δωρεάν συμμετοχή.
Οι εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 είναι διαρκείς και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Η θεματολογία
της εκδήλωσης δομείται στους πυλώνες της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης με τις νεοπροσδιοριζόμενες
έννοιές τους και την αναδυόμενη σημασία τους στην κατά και μετά την πανδημία COVID-19 εποχή. Στοχεύει στον
αναστοχασμό πάνω στην καθιερωμένη φροντίδα του παιδιού με χρόνιο πρόβλημα αλλά και στη συζήτηση των
προκλήσεων που φέρνει η πανδημία στη φροντίδα αυτή. Στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της τήρησης του
εμβολιαστικού προγράμματος και τις απειλές που δέχεται λόγω των αδιανόητων μεταβολών της λειτουργίας της
οικογένειας και του συστήματος υγείας και της αυξανόμενης οικονομικής επισφάλειας. Τονίζει την αναγκαιότητα
της συντονισμένης και συγκροτημένης διερεύνησης κοινών κλινικών οντοτήτων σ’ ένα σύστημα υγείας που οι
πόροι του έχουν εκτραπεί για μακρό πια χρονικό διάστημα. Τέλος, τρέπει την περί την πανδημία εστίαση προς
το πεδίο της υγείας των παιδιών, θίγοντας θέματα όπως οι τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον εμβολιασμό κατά
της COVID-19 στα παιδιά, τις άμεσες επιπτώσεις της στα παιδιά και τις πρωτοφανείς μεταβολές στη λειτουργία
του σχολείου. Το περιεχόμενο κινείται από τη νεογνολογία ως την εφηβιατρική, με ενδιαφέρον για το μάχιμο
παιδίατρο, τη διεπιστημονική υγειονομική ομάδα που στηρίζει παιδιά και εφήβους με χρόνια προβλήματα υγείας,
αλλά και τους εκπαιδευτικούς που συμπορεύονται και ενθαρρύνουν την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας.
Από πλευράς του Δ.Σ. της Εταιρίας και των συνδιοργανωτών του Συνεδρίου, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
για την επιλογή ελκυστικών θεμάτων, έγκριτων ομιλητών και χαρισματικών συντονιστών που θα τραβήξουν
το ενδιαφέρον σας. Η επιτυχία του όμως εξαρτάται από τη δική σας συμμετοχή και τις ερωτήσεις που θα θέσετε
στους ομιλητές ζωντανά την ώρα της διεξαγωγής της ημερίδας.
Με ιδιαίτερη χαρά σας περιμένουμε,
Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΕΚΠΠΥ

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

Οι Πρόεδροι

Ευαγγελία Ντζάνη

Μαρία Κούρτη
Στεφανία Κωστοπούλου
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
08:00 - 08:45

Εγγραφές

08:45 - 09:45

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

09:45 - 10:00

Χαιρετισμός Προέδρου Εταιρείας Ε. Ντζάνη

10:00 - 11:45

Στρογγυλή Τράπεζα Νεογνολογίας: Από το έμβρυο στο παιδί

Προεδρείο: Μ. Μάνδυλα-Κουσούνη, Φ. Σακκά, Δ. Τεντολούρη

Προεδρείο: Α. Βαρβαρήγου, Τ. Σιαχανίδου, Σ. Ερωτόκριτος

• Πρόληψη των λοιμώξεων της εγκύου: ασπίδα προστασίας στο νεογνό Ε. Χατζηδάκη
• Αποθήκευση-συντήρηση μητρικού γάλακτος: προκλήσεις και προοπτικές Ε. Διαμαντή
• Τα πρώτα χρόνια της ζωής ως παρακαταθήκη στην ανάπτυξη του παιδιού Α. Νίκα
• Απώτερη έκβαση των μεγάλων πρόωρων νεογνών Ι. Γριβέα

11:45 - 12:00

Διάλειμμα καφέ

12:00 - 13:00

Στρογγυλή Τράπεζα: Ενδοκρινολογικά προβλήματα και παρακολούθηση
παιδιών και εφήβων
Προεδρείο: Α. Γαλλή-Τσινοπούλου, Μ. Καντζανού, Δ. Καραλής
• Ιδιαιτερότητες στην παρακολούθηση των εφήβων Ε. Κοτανίδου
• Παιδί και έφηβος με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 Σ. Γκίζα
• Παιδί και έφηβος με νοσήματα θυρεοειδούς Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

13:00-14:00

Στρογγυλή Τράπεζα: Εμβόλια σε παιδιά και εφήβους
Προεδρείο: Α. Σολδάτου, Χ. Κωτούλας, Γ. Βρυώνης

Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών και εφήβων 2021 Ε. Φαρμάκη
Πρακτικά ερωτήματα κατά τη διενέργεια εμβολιασμών - Διαδραστική συζήτηση
Ε. Φαρμάκη - Ε. Παπαδημητρίου

14:00 - 15:00

Διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα
Αναρτημένες ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ν. Κόνιαρη, Θ. Κουρκούλης
Περιήγηση στο Μουσείο Τσιτσάνη

15:00 - 15:30
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Διάλεξη

Προεδρείο: Ε. Κοσμίδη, Ν. Σκεντέρης
Υποβοηθούμενη με ζώα θεραπεία στην Παιδοογκολογία Α. Λουκάκη

Ελληνική Εταιρία
Κοινωνικής Παιδιατρικής
και Προαγωγής της Υγείας

Επιστημονικό Πρόγραμμα
15:30 - 16:45

Στρογγυλή τράπεζα: Παιδιά και έφηβοι με αιματολογικά - ογκολογικά νοσήματα
Προεδρείο: Ε. Χατζηπαντελής, Μ. Οικονόμου
• Λεμφαδένας: Καλός ή κακός; Ο ρόλος του παιδιάτρου Δ. Δογάνης
• Έφηβοι και καρκίνος Μ. Κούρτη
• Η Μεσογειακή αναιμία σήμερα Κ. Τέλη
• Παρακολούθηση παιδιών με χρόνια αυτοάνοσα αιματολογικά νοσήματα Α. Μάκης

16:45 - 17:45

Στρογγυλή τράπεζα: Covid-19 και παιδιά
Προεδρείο: Ε. Ντζάνη, Ν. Χαλιάσος, Δ. Νάτσινα
• Εμπειρία στις ΗΠΑ Θ. Ζαούτης
• Εμπειρία στην Κύπρο Ζ. Πανά
• Εμπειρία στο Ενωμένο βασίλειο Ι. Φραγκανδρέα-Nixon
• Εμπειρία στην Ελλάδα Χ. Χατζηχριστοδούλου

17:45 - 18:15

Διάλεξη

18:15 - 18:30

Διάλειμμα

18:30 - 19:00

Χαιρετισμοί - Προσφωνήσεις επισήμων

19:00 - 19:30

Διάλεξη

19:30 - 20:00

Διάλεξη

20:00 - 20:30

Τελετή Λήξης - Βραβεύσεις Εργασιών
Τιμητικές Διακρίσεις - Δεξίωση

Προεδρείο: Τ. Σιαχανίδου, Σ. Κωστοπούλου, Γ. Πέτρου
Υγεία και COVID-19 Η. Μόσιαλος

Προεδρείο: E. Ροηλίδης, Ν. Σκεντέρης,
Ο ρόλος του παιδιάτρου στη χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών στην κοινότητα
Η. Ιωσηφίδης
Προεδρείο: Ε. Πετρίδου, Μ. Κούρτη
Προσφώνηση: Μ. Λάππας
Η Ελλάδα της πρωτοπορίας. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση N. Παπαϊωάννου
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Γενικές Πληροφορίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας και
θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη, στα
Τρίκαλα, με την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής Συνεδρίων, όπως αυτοί προβλέπονται στο ισχύον «Πρωτόκολλο
Διεξαγωγής Συνεδρίων». Η επίσημη γλώσσα της Ημερίδας είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.

LIVE STREAMING

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης θα είναι σύντομα
διαθέσιμος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ημερίδας η οποία θα είναι σύντομα
διαθέσιμη.
Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση της Ημερίδας
• Βεβαίωση Συμμετοχής
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (για τους γιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος
χρόνος παρακολούθησης)

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)
Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) αποστέλλονται από τη Γραμματεία της Ημερίδας και είναι απαραίτητες για
την είσοδο τόσο στη συνεδριακή αίθουσα όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της Ημερίδας. Οι κονκάρδες
φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η
συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Ημερίδας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.
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Γενικές Πληροφορίες
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το επιστημονικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με
μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού
προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται.
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode
scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω
την πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Με γνώμονα τα
παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη της Ημερίδας, με την προϋπόθεση
συμπλήρωσης του online δελτίου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη λήξη
της Ημερίδας.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη της Ημερίδας. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση NChatzoglou@free-spirit.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης της Ημερίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό
ή απώλεια οιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών
αντικειμένων των συμμετεχόντων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.):
Ωκεανίδων 15, 117 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 7462187, Fax: 210 7462105 • www.socped.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Free Spirit: Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457,
E-mail: NChatzoglou@free-spirit.gr • www.free-spirit.gr
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Γενικές Πληροφορίες
Οδηγίες σύνταξης & υποβολής περιλήψεων
Η Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για
Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
Όλες οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Ημερίδας, Free Spirit, στη διεύθυνση:
NChatzoglou@free-spirit.gr
Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή
της Ημερίδας. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή κρίσης εργασιών, θα
παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις . Για
την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά
και οι οργανωτικές ανάγκες της Ημερίδας. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας Προφορικής
Ανακοίνωσης σε Αναρτημένη.

Πρότυπο Σύνταξης Περίληψης Εργασίας
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο, χωρίς άλλη
διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθεί πιστά το παρακάτω πρότυπο:
ΤΙΤΛΟΣ (Arial, μέγεθος 11, bold, κεφαλαία)
Συγγραφείς και Κέντρο ή Ίδρυμα εργασίας (το ανώτερο μέχρι έξι, στην ονομαστική, με πεζά στοιχεία, στην ίδια
γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων. Μετά το επίθετο ακολουθεί μόνον το αρχικό γράμμα του ονόματος,
Arial, μέγεθος 12). Πχ: Παπαδόπουλος Χ.1,
Παιδίατρος, Γ’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

1

Κείμενο περίληψης, μέχρι 250 λέξεις (Arial, μέγεθος 11, πλήρης στοίχιση, όχι πίνακες ή λίστες).
Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη και να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
Σκοπός:
Υλικό και Μέθοδοι:
Αποτελέσματα:
Συμπεράσματα:
Βιβλιογραφία
1. Μέχρι τρεις βιβλιογραφικές αναφορές (Arial, μέγεθος 11, αριθμημένη λίστα)
2. Τρόπος εμφάνισης: Ονόματα συγγραφέων (τρεις πρώτοι). Τίτλος εργασίας. Περιοδικό. Έτος δημοσίευσης.
Τόμος. Πρώτη και τελευταία σελίδα του άρθρου
3. Πχ: Bruni L, Diaz M, Barrionuevo-Rosas L, et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination
coverage by region and income level: a pooled analysis. Lancet Glob Health 2016; 4: e453–63.
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Ελληνική Εταιρία
Κοινωνικής Παιδιατρικής
και Προαγωγής της Υγείας

Γενικές Πληροφορίες
Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται:
- ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση)
- το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα - υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.
• Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής
της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής
βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ημερίδας (Εταιρία Free Spirit,
τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr).
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο
αλληλογραφίας το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ημερίδας.
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
• Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για καθέναν από τους συγγραφείς, οι οποίοι συνιστάται να μη υπερβαίνουν
τους έξι (πχ μπορεί να είναι περισσότεροι σε εργασία που αφορά μελέτη κοορτής). Επιπλέον συμβάλλοντες,
μπορούν να αναφερθούν στο τμήμα «Ευχαριστίες».
• Τα θέματα των εργασιών δεν είναι απαραίτητο να εντάσσονται στο κεντρικό θέμα της Ημερίδας. Θα υπάρχει
δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών, προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, σε ιδιαίτερες συνεδρίες.
• Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στη γραμματεία του
Συνεδρίου, στη διεύθυνση: NChatzoglou@free-spirit.gr
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