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Εισαγωγή  

To απερχόμενο ΔΣ είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει τις 

δραστηριότητες της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας 

του, ταξινομημένες σε πέντε άξονες: 

 

I. Ερευνητικά προγράμματα και δράσεις πεδίου 

II. Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Υγειονομικών 

Λειτουργών και Αγωγή Υγείας σε Σχολεία  

III. Παρεμβάσεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων 

IV. Κοινωνική ενεργοποίηση και δράσεις Παραρτημάτων  

V. Νέος διαδραστικός ιστότοπος: επικοινωνία με ειδικούς, 

ηλεκτρονικό τύπο &γενικό κοινό 

 

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια μελών και φίλων, που θα τις διαβάσουν, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον προγραμματισμό της επόμενης 

τετραετίας από το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές της 24-6-

2016 και να εξυπηρετηθεί καλύτερα η συλλογική υγεία και ευεξία των 

Ελληνόπουλων, που αποτελεί και το λόγο ύπαρξης της Εταιρίας. 

 

Με την ευκαιρία αυτή, το απερχόμενο ΔΣ ευχαριστεί θερμά: 

 

 τους συντονιστές και τα μέλη των διοικουσών επιτροπών των 

Παραρτημάτων,  

 τους Προέδρους, τους ομιλητές και τα μέλη των Επιτροπών των 

ετήσιων Συνεδρίων,  

 τους παιδο-ογκολόγους που συνεργάζονται στενά στο 

επιστημονικό δίκτυο  

 λειτουργίας της πανελλήνιας βάσης καταγραφής παιδικών 

αιματολογικών κακοηθειών και όγκων εγκεφάλου στα παιδιά,  

 τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της χώρας, ιατρούς ΕΣΥ και 

άλλους υγειονομικούς λειτουργούς που συνέβαλαν εθελοντικά 

στην ανάπτυξη και τις διαδικασίες συναίνεσης της Λευκής Βίβλου 

Κοινωνικής Παιδιατρικής, 
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 τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και τους 

υποψήφιους διδάκτορες, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη 

μετατροπή των δημοσιευμένων κειμένων της Λευκής Βίβλου στο 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό βοήθημα «Παιδιά και Έφηβοι στην 

Ελλάδα της Κρίσης», 

 

 τους χορηγούς που εμπιστεύονται την επιστημονική και 

κοινωνική  προσφορά της Εταιρίας, και 

 

 τους αφανείς εθελοντές μας,  

 

χωρίς τη συνδρομή των οποίων η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής 

Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας δεν θα μπορούσε να είχε 

επιτελέσει το αδιάλειπτο έργο της στα 28 έτη της ύπαρξης της.  
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Ι. Ερευνητικά προγράμματα και δράσεις πεδίου 

Συνεχίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν ερευνητικά προγράμματα που είχαν 

ξεκινήσει στη θητεία του προηγούμενου ΔΣ, αλλά γενικώς οι 

επιχορηγήσεις ήταν μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Ειδικότερα: 

Ι.1 Πρόγραμμα δανεισμού παιδικών καθισμάτων 
 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας & Πρόληψης Ατυχημάτων 

(Κ.Ε.Π.Α.) συνεχίζει (1996-) το πρωτοποριακό πρόγραμμα δανεισμού 

παιδικών καθισμάτων για την ασφαλή μεταφορά νεογέννητων στο 

αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα έχει εξυπηρετήσει >800 γονείς και 

περιλαμβάνει (1) ενημέρωση των γονέων για το κατάλληλο για την 

ηλικία του παιδιού κάθισμα, τη χρησιμότητα και τον τρόπο 

τοποθέτησης στο αυτοκίνητο από ειδικά εκπαιδευμένη υγειονομικό, (2) 

δανεισμό με συμβολική συμμετοχή (15 ευρώ για τις ανάγκες 

συντήρησης και 15 ευρώ εγγύηση) καθίσματος για χρήση μέχρι την 

ηλικία των 6 μηνών ή βάρος σώματος 10-13 κιλά) και (3) επίδειξη 

σωστής τοποθέτησης και χρήσης.  

Ι.2 Ενημερωτικό Πρόγραμμα για την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία - ΕΝΗΓΜΑ  
 

Ολοκληρώθηκε ο επταετής κύκλος εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων 

(2013) στη διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκαν (1) ηλεκτρονικό 

κέντρο τεκμηρίωσης και παροχής πληροφοριών για εξειδικευμένους 

επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω της σχέσης τους με το 

ευρύ κοινό, παρέχουν συμβουλευτική σε θέματα δημόσιας υγείας και 

πρόληψης και (2) σχετική ιστοσελίδα, που φιλοξενείται στο 

www.socped.gr, και έντυπο υλικό. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου 

μπορούσε να βρει πληροφορίες σχετικά με: 

http://www.socped.gr/
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 Βιβλιογραφικές πηγές για τα συμπεράσματα έγκριτων 

επιστημονικών φορέων και αποτελέσματα σχετικών 

δημοσιευμένων ερευνών  

 Πληροφορίες για την τεχνολογία που σχετίζεται με παραγωγή 

Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 

 Δημοσκοπήσεις / έρευνες αντίληψης για το επίπεδο ενημέρωσης 

κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού για θέματα 

Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και υγείας. 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθησαν έρευνες καταγραφής 

απόψεων και στάσεων συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, που 

δημοσιεύθηκαν σε ξένο περιοδικό με κριτές (Gerakopoulou P, 

Matsoukis IL, Giagkou N, Dessypris N, Cassimos DC; ENIGMA Group, 

Petridou ET. Clustering of excess health concerns for electromagnetic 

fields among health personnel: A quantitative and qualitative approach. 

J Health Psychol. 2015;20:1060-72) και έτυχαν ευρείας δημοσιοποίησης 

στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η προκαταρκτική ποσοτική έρευνα 

καταγραφής γνώσεων-στάσεων ιατρών της Αττικής σχετικά με την 

επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας 

παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2007. Το 2011 ολοκληρώθηκε η καταγραφή 

των στάσεων, απόψεων και γνώσεων σχετικά με την ΗΜΑ και 

ακολούθησε ποιοτική έρευνα σε ομάδα παιδιάτρων, που αναδεικνύει 

την έλλειψη ενημέρωσης αλλά και τη σύγχυση γύρω από το θέμα και 

την συρροή φοβικών συμπεριφορών σε συγκεκριμένους τύπους 

λειτουργών της υγείας. 

Από την ποιοτική έρευνα αναδεικνύεται επίσης ότι οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των παιδιάτρων για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας από χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται 

επί ενός άξονα που εμφανίζεται να εκφράζει μια δομική 

κοινωνιογνωστική σύγκρουση/σύγχυση με πόλους αφενός την 

αναγκαιότητα/χρηστικότητα και αφετέρου την ελλιπή γνώση/ανησυχία. 

Διαμορφώνονται τελικά δύο βασικές ομάδες τοποθετήσεων. Οι 

παιδίατροι της μιας ομάδας εμφανίζουν μεγάλο βαθμό προσωπικής 

εμπλοκής και ανησυχίας για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας από τα κινητά, επενδύουν σε συμπεριφορές πρόληψης 



 

 7 

και περιορισμού του αντιλαμβανόμενου κινδύνου και επηρεάζουν 

μάλλον αρνητικά το κοινό, βασιζόμενοι σε επιστημονική γνώση, που οι 

ίδιοι θεωρούν ελλιπή, πρόωρη και ελεγχόμενη από εικαζόμενα 

οικονομικά συμφέροντα και δίκτυα εξουσίας. Η δεύτερη ομάδα 

εμφανίζεται μάλλον ουδέτερη και επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη 

χρησιμότητα και αναγκαιότητα των κινητών, επιδεικνύει περιορισμένα 

έως ανύπαρκτα φοβικά αντανακλαστικά και ευρύτερη εμπιστοσύνη στο 

πνεύμα των καιρών. Εν γένει αυτό που παρατηρείται είναι μια αναλογία 

ανάμεσα α) στο φόβο/ανησυχία για τον ενδεχόμενο κίνδυνο, β) το 

βαθμό τεκμηριωμένης επιστημονικής πληροφόρησης, γ) την 

κοινωνιογνωστική σύγχυση και δ) την καχυποψία (ιδεολογικού 

χαρακτήρα και σχετιζόμενη με φερόμενα οικονομικά συμφέροντα). 

Ι.3 Αλκοόλ +18 - Συμμετοχή στη Συμμαχία Υπεύθυνης  

Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών 

 

Η συνεργασία στοχεύει στην υποστήριξη της οικογένειας ώστε να 

καθοδηγήσει και να θωρακίσει τα ανήλικα μέλη της για καθολική αποχή 

από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πριν την ενηλικίωση. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε διακριτή ενότητα στο νέο 

Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρίας, που απευθύνεται στους γονείς 

ανήλικων ατόμων με στόχο: 

 Να ενημερώσει για τα χαρακτηριστικά του αλκοόλ και τις 

επιπτώσεις στην υγεία σε περίπτωση κατανάλωσης από ανήλικα 

άτομα 

 Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς σχετικά με το ρόλο τους στο 

πλαίσιο της οικογένειας και ως πρότυπα συμπεριφοράς στο 

ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ 

 Να παράσχει πρακτικές συμβουλές ως προς τη σχέση του 

ανηλίκου με τα αλκοολούχα ποτά πριν και μετά την ενηλικίωση, 

καθώς και για τη θωράκιση των ανηλίκων απέναντι σε βλαπτικά 

πρότυπα ζωής της ηλικιακής τους ομάδας και τις  προτροπές των 

συνομηλίκων για κατανάλωση αλκοόλ. 
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 Να υποστηρίξει τους γονείς στην αναγνώριση συμπεριφορών που 

δημιουργούν υπόνοιες τακτικής ή περιστασιακής κατανάλωσης 

αλκοόλ και τους ενδεικνυόμενους τρόπους αντίδρασης  

 Να παρέχει ένα μέσο για την κατάθεση προσωπικών εμπειριών 

και ερωτημάτων από γονείς. 

 

Η Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών θα 

ανακοινώσει επισήμως τη σύστασή της στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στις 28 

Ιουνίου 2016. 

Ι.4 Πανελλήνια Βάση Παιδικών Αιματολογικών Κακοηθειών-

Όγκων Εγκεφάλου (NARECHEM-ΒΤ) 
 

Η ΕΕΚΠΠΥ σε συνεργασία με μέλη της παιδο-ογκολόγους υποστηρίζει 

από το 1996 τη συνέχιση του αρχείου  καταγραφής, της 

επιδημιολογικής έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου και τα τελευταία έτη 

τη διασύνδεση του επιδημιολογικού αρχείου με τα κλινικά δεδομένα, 

που συγκεντρώνονται στην Πανελλήνια Βάση Παιδικών Αιματολογικών 

Κακοηθειών και Όγκων Εγκεφάλου (narechem.gr). Αποτελεί σημαντική 

επιτυχία η συμμετοχή της χώρας μας με τα δεδομένα αυτά σε 

Ευρωπαϊκές και διεθνείς βάσεις καταγραφής κακοηθειών, σε διεθνείς 

κοινοπραξίες όπως το Childhood Leukemia International Consortium 

(CLIC) και στο διεθνές ερευνητικό πεδίο. 

 

  



 

 9 

ΙΙ. Συμβολή στην εκπαίδευση και συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των υγειονομικών λειτουργών και 
αγωγή υγείας σε σχολεία 

ΙΙ.1 Ετήσια Συνέδρια 
 

Πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Παραρτήματα της Εταιρίας ή 

έδωσαν το έναυσμα για την ανάγκη δημιουργίας δυο νέων 

Παραρτημάτων. Ειδικότερα: 

 Το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι 

(14-16 Σεπτεμβρίου 2012 με θέμα «Παιδί και οικογένεια στο 

ορεινό χωριό: εσωτερική μετανάστευση και ποιότητα ζωής» και 

υπεύθυνο από το ΔΣ τον Ν. Σκεντέρη 

 Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο στο Βαθύ Ιθάκης (29 Αυγούστου-1 

Σεπτεμβρίου 2013) με θέμα «Η Κοινωνική Παιδιατρική στο δρόμο 

για την Ιθάκη: αγωγή υγείας και περίθαλψη στις απομονωμένες 

νησιωτικές περιοχές»  με υπεύθυνη από το ΔΣ την Ε. Πετρίδου και 

από Ιθάκη τη Μ. Λεκατσά 

 Το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Ιωάννινα 19-21 Σεπτεμβρίου 2014) 

με θέμα «Από το παιδί στον έφηβο και τον ενήλικο: μεταβάσεις 

και θέματα αιχμής» με υπεύθυνο το Αν. Μέλος ΔΣ Ν. Χαλιάσο. 

Ακολούθησε η δημιουργία του Παραρτήματος Ιωαννίνων  

 Το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Σπάρτη 9 Οκτωβρίου και 

Μονεμβασιά 10 Οκτωβρίου 2015)  «Πόλεις φιλικές στο παιδί» με 

υπεύθυνη από το ΔΣ την Ε. Πετρίδου και από τη Λακωνία τους Β. 

Γαβρίλη και Π. Κουτσοβίτη. Ακολούθησε η δημιουργία του 

Παραρτήματος Λακωνίας 
 

Την επιτυχία των τεσσάρων τελευταίων Συνεδρίων πιστεύεται ότι θα 

ακολουθήσει το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο (7-9 Οκτωβρίου 2016 στα 

Τρίκαλα) με θέμα: «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ: Ολιστική προσέγγιση 

της υγείας παιδιού και εφήβου», που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 

ιδρυτικού μέλους της Εταιρίας Καθηγητή Δ. Τριχόπουλου. Το Συνέδριο 
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έχει αναλάβει και πάλι ο Ν. Σκεντέρης από το Παράρτημα Θεσσαλίας με 

τις Σ. Κωστοπούλου και Φ. Σακκά από το Νομό Τρικάλων. 

ΙΙ.2 «Παιδιά και Έφηβοι στην Ελλάδα της Κρίσης»  
 

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό βοήθημα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων «ΚΑΛΛΙΠΟΣ»:  

[ηλεκτρ. βιβλ. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  

http://hdl.handle.net/11419/1478] 

 

Το βοήθημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» με Επιμελητές 

Έκδοσης τους Καθηγητές Ε. Πετρίδου, Μ. Εμποριάδου και Γ. Χρούσο και 

στόχο την αρτιότερη και επικαιροποιημένη εκπαίδευση των φοιτητών 

Ιατρικής και Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας. Το βοήθημα αποτελεί 

ιδανικό συμπλήρωμα στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων, που 

διδάσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχοντας εφόδια για τη 

σωστή προετοιμασία και κατοχύρωση των θεωρητικών γνώσεων των 

φοιτητών με εφαρμόσιμες πρακτικές αναφορικά με την ορθολογική 

παροχή φροντίδας υγείας στο χώρο της Παιδιατρικής, της Προληπτικής 

Ιατρικής και της Δημόσιας Υγείας. Το περιεχόμενο βασίστηκε στις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις (1. Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, Ελλάδα 

2013: Περιγεννητική Φροντίδα, Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014 και 2. Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, 

Ελλάδα 2013: Φροντίδα για παιδιά και εφήβους με χρόνια προβλήματα 

υγείας και ειδικές ανάγκες, Παιδιατρική, 2014), καθώς και στην Ενότητα 

«Εφηβιατρική», που ξεκίνησε επίσης ως πρωτοβουλία της Ελληνικής 

Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας. Ηδη έχει 

ενταχθεί στα  προτεινόμενα για τους φοιτητές συγγράμματα στις 

περισσότερες Ιατρικές Σχολές της χώρας και υπάρχει ευχέρεια 

επικαιροποίησης του περιεχομένου. 
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ΙΙ.3 Συμμετοχές της Εταιρίας σε άλλες επιστημονικές 

εκδηλώσεις  

 

2013, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Ιατρικής 

Στρογγυλό τραπέζι: Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής στην Ελλάδα του 

2013.  

Συντονίστρια: Ε. Πετρίδου και ομιλητές: 

Δ. Λουτράδης,  Προγεννητική Ιατροκοινωνική Φροντίδα: Από τη 

σύλληψη ως τον τοκετό 

Ε. Τσεκούρα, Ιατροκοινωνική Φροντίδα πρόωρων και υψηλού κινδύνου 

νεογνών  

Μ. Φωτουλάκη, Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα Υγείας και 

ειδικές ανάγκες: Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική 

πραγματικότητα  

Χ. Καττάμη, Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές 

ανάγκες: Υποστηρικτική φροντίδα  

Φ. Μπακοπούλου, Εφηβιατρική Φροντίδα  

Γ. Χρούσος, Προτάσεις εξαετούς στρατηγικού πλάνου και δυνατότητες 

εφαρμογής  
 

2013, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της 

Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο: E-LIFE 2013 – Πρόληψη και 

αντιμετώπιση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.  

Στρογγυλό τραπέζι: Τρεις σκοτεινές όψεις του κυβερνοχώρου στην 

εφηβική υγεία.  

Συντονιστές: Ε. Πετρίδου, Ν. Σκεντέρης και ομιλητές: 

1. Φ. Μπακοπούλου, Επιδράσεις του Διαδικτύου στην Εφηβική 

Υγεία,  

2. Β. Γκουντσίδου, Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης του 

διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) 

3. Ν. Σκεντέρης, Αυτοκτονίες εφήβων μέσω Διαδικτύου: ευθύνεται 

μόνο ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός;  
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2013, 51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο της Ελληνικής 

Παιδιατρικής Εταιρείας  

Στρογγυλό τραπέζι: Αυτοεκτίμηση των εφήβων και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.  

Συντονίστρια: Μ. Εμποριάδου και ομιλητές: 

1. Φ. Μπακοπούλου, Ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων σε 

περίοδο κρίσης, 

2. Δ. Αδαμίδης, Νευρορμονικοί μηχανισμοί στο στρές: υπάρχει 

κοινωνικό φάρμακο;  

3. Τ. Κόρπα, Μεγαλώνοντας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 

– Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): Απρόβλεπτες συμπεριφορές σε ένα 

απρόβλεπτο κοινωνικό περιβάλλον  

4. Ν. Σκεντέρης, Ο ρόλος του παιδιάτρου στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,  

5. Χ. Σκαλούμπακας, Κατά Ματθαίον φαινόμενα στην εκπαίδευση: 

Οι επιπτώσεις της κρίσης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των 

εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες  
 

2014, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Ιατρικής  

Στρογγυλό τραπέζι: Η εμπειρία του Πανελλήνιου Αρχείου Παιδικών 

Αιματολογικών Κακοηθειών ΝΑRECHEM: παράδειγμα καλής πρακτικής 

ανάπτυξης βάσεων δεδομένων για χρόνια προβλήματα υγείας. 

Συντονιστές: Μ. Μοσχόβη, Β. Σίδη και ομιλητές: 

1. Μ. Κούρτη, Ανάπτυξη, λειτουργία και ενηλικίωση του 

Πανελλήνιου Αρχείου Αιματολογικών Κακοηθειών και Όγκων 

Εγκεφάλου  

2. Μ. Μοσχόβη, Αιτιολογία και έκβαση των παιδικών λευχαιμιών 

στην Ελλάδα (ΝΑRECHEM 1996-2013): παρόν και μέλλον  

3. Β. Σίδη, Αιτιολογία και έκβαση των παιδικών λεμφωμάτων  στην 

Ελλάδα (ΝΑRECHEM 1996-2013): παρόν και μέλλον,  

4. Α. Πουρτσίδης, Αιτιολογία και έκβαση των παιδικών όγκων 

εγκεφάλου στην Ελλάδα (ΝΑRECHEM 1999-2013): παρόν και 

μέλλον  
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5. Ε. Πετρίδου, Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & 

Προαγωγής της Υγείας: πρωτοβουλίες συγκέντρωσης βάσεων 

δεδομένων για παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας στην 

Ελλάδα 
  

2015, 2η Διακλινική Επιστημονική Παιδιατρική Ημερίδα: «Η Πρόληψη 

για την Αποφυγή Νόσων»  

Συνδιοργάνωση με τη Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και τη Δ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 2015 

 

2015, 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, (23-25/10) 

Αθήνα  

Στρογγυλό τραπέζι: Ελλάδα 2015: τι λένε οι αριθμοί και ποιες είναι οι 

δράσεις για πρόληψη σωματικών κακώσεων σε παιδιά και εφήβους  

Προεδρείο: Ε. Πετρίδου, Α. Γεωργιάδης, Χ. Στεφανίδης 

1. Επιδημιολογία των σωματικών κακώσεων στην Ελλάδα, Μ. 

Καραλέξη  

2. Βία και αυτοκτονία σε παιδιά και νέους τα χρόνια της κρίσης, Δ. 

Αναγνωστόπουλος 

3. Κέντρο Δηλητηριάσεων: συμβολή στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων στα παιδιά, Α. Καλώστου 

4. Δράσεις πρόληψης τροχαίων σε παιδιά και νέους από το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Π. Μυλωνάς", Β. Μυλωνά 
 

2016, Διήμερο Συμπόσιο “Περιγεννητική και Παιδιατρική Φροντίδα 

στην Κοινότητα”  

Σπάρτη, 14-15 Μαΐου 2016, πρωτοβουλία του νεοσύστατου 

Παραρτήματος Λακωνίας. 
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ΙΙ.4 Αγωγή Υγείας σε Σχολεία 
 

Λόγω της καλής πρακτικής που είχε ακολουθηθεί στο πρόγραμμα 

ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ, από τα σχολεία της Αθήνας έρχονται ακόμη 

προσκλήσεις για ομιλίες στο θέμα της πρόληψης των σωματικών 

κακώσεων και διάθεσης έντυπου υλικού. Ενεργό δράση αγωγής υγείας 

σε ποικίλα θέματα αγωγής υγείας σε σχολεία της Α-Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει αρκετά Παραρτήματα της Εταιρίας,. Οι 

δράσεις αυτές χρειάζεται να συστηματοποιηθούν περαιτέρω και να 

υποβληθούν σε στοιχειώδεις διαδικασίες αξιολόγησης. 

IΙ.5 Ανάπτυξη κάρτας οδηγιών για πρώτες βοήθειες στην 

αντιμετώπιση των επιληπτικών επεισοδίων από 

εκπαιδευτικούς και διανομή της στα σχολεία Α-Β/βάθμιας  

εκπαίδευσης 
 

Μετά από πρόταση-πρόσκληση του Συνηγόρου του Παιδιού  στο 17ο 

Συνέδριο, η Μ. Καραλέξη εκ μέρους της Εταιρίας ανέπτυξε σε 

συνεργασία με την Πρόεδρο την κάρτα και το συνοδό κείμενο για τον 

ιστότοπο της Εταιρίας, ακολούθησε συναινετική διαδικασία με τους 

παιδονευρολόγους της χώρας και τα τελικά κείμενα απεστάλησαν στο 

Συνήγορο του Παιδιού, που αναζητά χρηματοδότη για το δημιουργικό 

μέρος και την εκτύπωση. 
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ΙΙΙ. Παρεμβάσεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων  

III.1. Λευκή Βίβλος «Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής: 

Ελλάδα 2013» 
 

Η σύνταξη της Λευκής Βίβλου «Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, 

Ελλάδα 2013» ξεκίνησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών 

δράσης και παρουσίας στο κοινωνικό και υγειονομικό γίγνεσθαι της 

χώρας της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής 

της Υγείας. Αποτελεί την επιτομή των δραστηριοτήτων και το εργαλείο 

της Εταιρίας και του προηγούμενου ΔΣ για ανάπτυξη καλών πρακτικών 

παρακολούθησης της άσκησης κοινωνικής παιδιατρικής και της 

εφαρμογής τους τόσο στην εκπαίδευση των υγειονομικών λειτουργών 

όσο και με διάχυση σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Στοχεύει: 

 

 Να παρουσιάσει συνοπτικά επικαιροποιημένα δεδομένα και 

συστάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας για πρακτικές 

διασφάλισης της υγείας του παιδιού 

 Να αποτυπώσει την αντίστοιχη Ελληνική πραγματικότητα και τις 

αναμενόμενες διαφοροποιήσεις και προσαρμογές τους στη χώρα 

μας, όπως αποτυπώνονται με βάση τις εμπειρίες ειδικών στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας 

 Να αναδείξει με βάση τις υποδείξεις των επαγγελματιών υγείας 

ορθές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς αύξηση του 

συνοδού κόστους 

 Να εντοπίσει αδυναμίες/κενά του συστήματος, αλλά 

ενδεχομένως και αναποτελεσματικές πρακτικές της 

καθημερινότητας, όπως επισημαίνονται από τους ίδιους τους 

εξειδικευμένους επαγγελματίες και 

 Να προτείνει βελτιωτικές συλλογικές παρεμβάσεις χαμηλού 

κόστους, αλλά υψηλής συλλογικής ευθύνης, οι οποίες 

αποτυπώνονται και μπορούν να παρακολουθούνται με ένα 

εξαετές (2014-2020) στρατηγικό σχέδιο δράσεων από τους 
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ενδιαφερόμενους φορείς ενώ θα γίνεται παράλληλη ενημέρωση 

της Πολιτείας. 

 

Τα θέματα της Λευκής Βίβλου έχουν επεξεργαστεί μέσα από συλλογικές 

διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και καλύπτουν τρεις 

ενότητες:  

 

1. Η Ενότητα της Περιγεννητικής Φροντίδας έχει δημοσιευθεί στο 

Δελτίο της Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

δύο μέρη: 1. Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, Ελλάδα 2013: 

Περιγεννητική Φροντίδα, ΜΕΡΟΣ Α' Δελτίο Α' Παιδιατρικής 

Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος 61ος, Τεύχος 2o 2014 και 

2. Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, Ελλάδα 2013: Περιγεννητική 

Φροντίδα, ΜΕΡΟΣ Β', Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος 61ος, Τεύχος 3ο 2014.  

2. Η Ενότητα της Φροντίδας για παιδιά και εφήβους με χρόνια 

προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες έχει δημοσιευθεί στο 

περιοδικό "Παιδιατρική" της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας: 

Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, Ελλάδα 2013: Φροντίδα για 

παιδιά και εφήβους με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές 

ανάγκες. Παιδιατρική, Τόμος 77ος, Τεύχος 3, Ιούλιος-Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 2014 

3. Η Ενότητα της Εφηβιατρικής Φροντίδας δημοσιεύτηκε στο 

ηλεκτρονικό επιστημονικό βοήθημα των Πανεπιστημιακών 

Εκδόσεων ΚΑΛΙΠΠΟΣ. 

ΙΙΙ.2 Πρόσκληση από το Συνήγορο του Παιδιού συμμετοχής  

στη Βουλή των Εφήβων για προβολή του θέματος των 

δικαιωμάτων τους στην Υγεία (2016) 

ΙΙΙ.3 Συμμετοχή του Ν. Σκέντερη, Γ. Γραμματέα της Εταιρίας, 

στο ΔΣ της UNICEF 
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IV. Ανάπτυξη της Εταιρίας, κοινωνική 

ενεργοποίηση και δράσεις Παραρτημάτων 

 

Την τετραετία 2012-2016 δημιουργήθηκαν 3 νέα Παραρτήματα: (1) Στην 

Ξάνθη με έδρα την Ξάνθη και υπεύθυνο συντονιστή τον κο Δ. Αδαμίδη, 

(2) στην Ήπειρο με έδρα τα Ιωάννινα και υπεύθυνους τους κ.κ. Γ. 

Βρυώνη και Ν. Χαλιάσο και (3) στη Λακωνία με έδρα τη Σπάρτη και 

υπεύθυνους την κα Σ. Γαβρίλη και τον κο Π. Κουτσοβίτη. Αναφέρονται 

συνοπτικά πιο κάτω οι δράσεις των Παραρτημάτων με τη σειρά 

δημιουργίας τους 

IV.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Αποτελεί το 1ο Παράρτημα και ιδρύθηκε από τον Ν. Σκεντέρη σχεδόν 

αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρίας, που ανέλαβε και τη διοργάνωση 

δυο ετήσιων Συνεδρίων. Μετά την μετακίνηση του στο Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλίας, το συντονισμό των δραστηριοτήτων ανέλαβε η κα Α. 

Φαχαντίδου που ανέλαβε τη διεξαγωγή ενός ακόμη Συνεδρίου και στη 

συνέχεια η κα Σ. Καραγιαννοπούλου, η οποία ανέλαβε ένα Συνέδριο σε 

Καλαμπάκα και Δεσκάτη και απέστειλε τον απολογισμό των 

δραστηριοτήτων της τελευταίας 4ετίας. 

Έχοντας ως σκοπό την προάσπιση της σωματικής και ψυχικής υγείας 

των παιδιών, πραγματοποιήθηκαν: 

 

Α. Αποτύπωση αναγκών υγείας με βάση την εμπειρία μας στην Β. 

Ελλάδα. 

1. Ανεπαρκής εμβολιασμός ευάλωτων ομάδων (ΡΟΜΑ, 

απόρων/ανασφάλιστων) παιδιών 

2. Αδυναμία πρόσβασης στο σύστημα δημόσιας υγείας παιδιών 

ιδρυμάτων 

3. Ανεπαρκής ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων ιδιαίτερα για 

τον σχολικό εκφοβισμό, τη σεξουαλική συμπεριφορά, τα 
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ατυχήματα και την αντίδραση του εφήβου  στην σχολική 

αποτυχία. 

4. Επιμένοντα χαμηλά ποσοστά μητρικού θηλασμού. 

5. Ελλιπής υγειονομική φροντίδα και συνθήκες ζωής των παιδιών 

προσφύγων από το μεταναστευτικό κύμα 

 

Β. Δράσεις για την κάλυψη των αναγκών υγείας  

1. Συστηματικοί εμβολιασμοί ευάλωτων ομάδων παιδιών με 

δωρητές εμβολίων ιδιώτες φαρμακοποιούς, πολίτες, την 

Αποστολή Άνθρωπος και στήριξη του Φαρμακευτικού συλλόγου. 

2. Στελέχωση των κοινωνικών ιατρείων της πόλης της Θεσσαλονίκης 

με εθελοντές παιδιάτρους, νοσηλευτές, οδοντιάτρους 

,φαρμακοποιούς που προσφέρουν ιατρική περίθαλψη και έκδοση 

Δελτίων Υγείας απόρων και ανασφάλιστων μαθητών (Δ.Υ.Μ.)  

3. Συστηματική ιατρική περίθαλψη, έκδοση Δ.Υ.Μ. και εμβολιασμοί 

των παιδιών του Ιδρύματος ‘Φάρος του Κόσμου’ 

4. Αγωγή υγείας στα σχολεία Ανατ. Θεσσαλονίκης από μέλη του 

Παραρτήματος και υποστήριξη της Α’ βάθμιας και Β’βάθμιας 

εκπαίδευσης περιφέρειας. Ειδικότερα, σε θέματα σεξουαλικής 

αγωγής ( Κα Χ. Κότσυφα, Γυναικολόγος), αντίδρασης του εφήβου 

στην αποτυχία (Κα Ν. Δεδούση ψυχολόγος, εξειδικευμένη σε 

συστημική ψυχολογία), ατυχήματα (Σ. Καραγιαννοπούλου, 

Παιδίατρος) 

5. ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Δ.Υ.Μ.: τι 

πρέπει να γνωρίζει ο Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στο 

σχολείο’’ σε συνεργασία με Α-Β/βάθμια  Εκπαίδευση & Κ.Υ. 

Θέρμης.( ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 6/10/2015). Η εκδήλωση αφιερώθηκε στη 

μνήμη του Καθηγητή Δ. Τριχόπουλου και απευθύνθηκε σε 

παιδιάτρους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσ/νίκης. 

6. ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα ‘ CYBER BULLING’ σε συνεργασία με την Α-

Β/βάθμια εκπαίδευση και τη στήριξη του Δ. Καλαμαριάς (Θέατρο 

ΧΙΛΗΣ 30/3/2016) απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς και γονείς.  
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7. Συμμετοχή στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  με 

παρουσία Εισαγγελέα Ανηλίκων και εκπροσώπου Α’ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

8. Διανομή εντύπου με θέμα Μητρικός Θηλασμός στα κέντρα 

προστασίας μάνας και παιδιού ( το έντυπο έχει δημιουργηθεί με 

την στήριξη του συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Ν. Θεσσαλονίκης) 

9. Συμμετοχή (ομιλήτρια: κα Φαρίνη) σε εκδήλωση της Παιδιατρικής 

Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα ‘’ Η υπεράσπιση του 

μητρικού θηλασμού από τον παιδίατρο’  (1/6/2016, αίθουσα του 

Ιατρικού Συλλόγου)  

10.Στη Β. Ελλάδα, ειδικότερα πέριξ του Ν. Θεσ/νίκης έχουν 

εγκατασταθεί ~22.000 μετανάστες, 80% των οποίων είναι 

γυναικόπαιδα [Ειδομένη (18.0000), Κέντρο Φιλοξενίας Διαβατών 

(3000) και Λιμάνι Θεσσαλονίκης (1000)]. Διαπιστώσαμε τις 

άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης παιδιών και εγκύων 

και κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου για μολυσματικές 

ασθένειες στους υπευθύνους του μεταναστευτικού. Παρά τις 

εκκλήσεις του ΙΣΘ, υπάρχει έλλειψη παιδιάτρων, γυναικολόγων 

και μαιών. Με υπεύθυνη συντονισμού των δράσεων την κα 

Φαρίνη και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων την κα Τσιαούση: 

(α) συμμετέχουμε στο συντονιστικό υγείας του ΕΚΕΠΠΥ Β. 

Ελλάδος,  

(β) καλύπτουμε  με εθελοντές- μέλη μας παιδιατρικές και 

γυναικολογικές ανάγκες,  

(γ) αναλάβαμε τη συλλογή παιδιατρικών φαρμάκων,  

δ) καταγράφουμε τα λοιμώδη νοσήματα και ενημερώνουμε το 

ΚΕΛΠΝΟ και (ε) συλλέγουμε παιδικά καρότσια απαραίτητα στην 

διαβίωση των βρεφών.        Τα νοσήματα που κυριαρχούν στον 

καταυλισμό της Ειδομένης είναι: ψώρα, φθειρίαση, μολυσματικό 

κηρίο, βαριά αναπνευστικά νοσήματα λόγω καύσης πλαστικών 

μέσα στις σκηνές, οστρακιά και ανεμοβλογιά. Εξετάζονται 

καθημερινά πάνω από 50 παιδιά σε κάθε καταυλισμό. 

 

Στις άλλες δράσεις του Παραρτήματος περιλαμβάνεται η συλλογή 

χριστουγεννιάτικων παιγνιδιών για τα παιδιά του ιδρύματος «Φάρος 
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του Κόσμου» και η κοινωνική εκδήλωση της κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στις προσεχείς δράσεις έχουν 

προγραμματιστεί: 

1. Επίσκεψη ομάδας γιατρών στο νησί Α. Ευστράτιο μετά από 

έκκληση του Δήμου (άγονο νησί κοντά στη Λήμνο 200 κατοίκων) 

εντός του καλοκαιριού ώστε να εξεταστούν και να εμβολιαστούν 

τα παιδιά. 

2. Ίδρυση παιδιατρικού ιατρείου σε Καλοχώρι και Θέρμη στα νέα 

κέντρα φιλοξενίας προσφύγων Ν. Θεσσαλονίκης 

IV.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Ιδρύθηκε σύντομα μετά το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης από την 

παιδίατρο Μ. Μάνδυλα και το σύζυγό της εκπαιδευτικό Α. Κουσουνή, 

έχει αναλάβει ήδη 2 Συνέδρια της Εταιρίας και έχει δεσμευτεί να 

αναλάβει και το επετειακό 30ο Συνέδριο της Εταιρίας. Έχει αναπτύξει το 

δικό του facebook για επικοινωνία των περισσότερων από 1000 φίλων, 

με πλούσια και πολυποίκιλη δράση στην τοπική κοινωνία, 

παραδείγματα της οποίας είναι: 

 

 Συνεχής δραστηριοποίηση της σχολής γονέων, που περιλαμβάνει 

τμήμα για στήριξη της μητρότητας και του μητρικού θηλασμού. 

 Πρόγραμμα για μουσικοκινητική εκπαίδευση των παιδιών μέχρι 

την ηλικία των 6 ετών. (Ανακοινώθηκε σε παγκόσμιο συνέδριο για 

την πρωτοτυπία της) 

 Πρωταγωνιστική δράση του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Κέρκυρας 

στελεχωμένου με επισκέπτριες υγείας και παιδοψυχολόγο, που 

περιλαμβάνει επισκέψεις σχολείων, βιωματικά σεμινάρια, 

συστηματικό έλεγχο για τον εμβολιασμό των παιδιών και 

πραγματοποίηση εμβολιασμού των Ρομά σε συνεργασία με 

πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 Ανάπτυξη δικτύου πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στα παιδιά 

με παρεμβάσεις σε σχολεία για παιδιά και ενήλικες, συζητήσεις 

για κοινωνικά και ιατρικά περιστατικά., μέσα από δράσεις 

εθελοντικού δικτύου και φορέων. 
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 Το πρόγραμμα "Ειδική Κινησιοθεραπεία με παιδιά με κινητικές 

ανάγκες"  

 Εκπομπή σε τοπικό κανάλι "Η ώρα της Κοινωνικής Παιδιατρικής" 

 Ενημέρωση των παιδιών από το δημοτικό σχετικά με την 

κυκλοφοριακή αγωγή.  

 Δημιουργία στο facebook στήλης με περιγραφή οδικών 

ατυχημάτων-εμπειρίες. 

 Ημερίδα σε μνήμη της πρωτοπόρου παιδιάτρου Ελπίδας 

Αποστολοπούλου (Μάιος 2015) και άλλες εκδηλώσεις σε 

συνεργασία με την Ιατροχειρουργική Εταιρεία της Κέρκυρας. 

IV.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Ιδρύθηκε από τον κο Ν. Σκεντέρη όταν μεταφέρθηκε εργασιακά στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει αναλάβει ή συμμετάσχει ενεργά σε 

ετήσια Συνέδρια της Εταιρίας,  που πραγματοποιήθηκαν στο Βόλο, την 

Καρδίτσα, την Καλαμπάκα, Καρπενήσι και το φετινό στα Τρίκαλα 

συνεπικουρούμενος από τους παιδιάτρους κκ Φ. Καρμίρη, Θ. Μερίδη, 

Α. Αναστασίου στο Συνέδριο του Βόλου, Λ. Καντερέ στο Συνέδριο της 

Καρδίτσας, και στην πιο πρόσφατη περίοδο από την κα Ι. Νιδέλκου 

Παιδίατρο - Ιατρό Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα, κα Ι. Νησιώτη, 

Παιδίατρο-Συγγραφέα παιδικού βιβλίου, Ε. Καθηγήτρια στο Τμήμα 

Ειδικής Αγωγής ΠΘ, Βόλος και τις κκ Σ. Κωστοπούλου, Επισκέπτρια 

Υγείας και Φ. Σακκά, εκπαιδευτική ψυχολόγο στο Συνέδριο των 

Τρικάλων. 

 

Στόχος του Παραρτήματος είναι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται 

στους 4 Νομούς να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις 

Παιδιατρικές Κλινικές του ΕΣΥ και την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική 

Κλινική στη Λάρισα. Να δίνεται έμφαση στη διεπιστημονικότητα και 

συνεργασία με τις Τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την Τοπική 

Δημοτική Αρχή, τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου στο Βόλο 

(Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής), το Τμήμα  

Κτηνιατρικής και το ΤΕΙ Διαιτολογίας στην Καρδίτσα, καθώς και το 

ΤΕΦΑΑ Τρικάλων. Επιχειρείται επίσης η συνεργασία με κοινωνικούς 
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φορείς όπως Κοινωνικά Ιατρεία-Φαρμακεία, Σύλλογοι γονέων (παιδιών 

με σύνδρομο Down, παιδιών με δυσλεξία, παιδιών ειδικού σχολείου, 

παιδιών με αυτισμό κ.α.) και το Παράρτημα συμμετέχει ενεργά σε 

εκδηλώσεις για τα "Δικαιώματα του Παιδιού" (σε συνεργασία με τη 

Unicef, τον Συνήγορο του Παιδιού κ.α.) 

 

Λόγω της έντονης πανεπιστημιακής παρουσίας σε όλους του τομείς 

υπάρχουν δυνατότητες έρευνας σε θέματα κοινωνικής παιδιατρικής με 

συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών 3 μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

(πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ψυχική Υγεία, Άσκηση, 

Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση). Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον από 

ειδικευόμενους γιατρούς αλλά και ειδικούς (νοσοκομειακούς και 

ιδιώτες), άλλες ειδικότητες της Ιατρικής και επαγγέλματα υγείας 

(νοσηλεύτριες, επισκέπτριες υγείας, λογο-εργο-φυσιοθεραπευτές, 

ψυχολόγους), καθώς και από εκπαιδευτικούς και άλλους 

ασχολούμενους με το παιδί όπως καλλιτέχνες και τους ίδιους τους 

γονείς. Εξάλλου, επιχειρείται συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, 

επιστημονικές εκδηλώσεις και δράσεις στην κοινότητα, όπως bullying, 

διαπολιτισμική εκπαίδευση/φροντίδα υγείας κ.α. 

 

Τέλος, τα μέλη του Παραρτήματος υποστηρίζουν πρωτοβουλίες άλλων 

περισσότερο αρμόδιων φορέων, όπως είναι το ιατρείο εμβολιαστικής 

κάλυψης άπορων και ανασφάλιστων παιδιών της Πανεπιστημιακής 

Παιδιατρικής Κλινικής, αλλά και αναλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση 

των φοιτητών διαφόρων Τμημάτων σε θέματα αγωγής υγείας και την 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας φροντίδας με έμφαση στην 

αυτοφροντίδα υγείας. Η ηλεκτρονική έκδοση «Παιδιά και έφηβοι στην 

Ελλάδα της κρίσης» Πετρίδου Ε., Εμποριάδου Μ., Χρούσος Γ., 2015 

(εκδόσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ) συνιστάται επίσης ως βοήθημα στην εκπαίδευση 

των φοιτητών από την Ιατρική Σχολή της Λάρισας. 

IV.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ 
 

Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της αείμνηστης Μαίρης Παπαδάκη που 

ενίσχυσε οικονομικά το Συνέδριο της Εταιρίας στη Ρόδο, του Ν. 
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Πολεμικού, του Μ. Κόκκινου, πρώην Δημάρχου και της παιδιάτρου Κ. 

Παχύλη-Μαχαιρίδη, που συντονίζει τις ενέργειες του και ασχολείται με 

πολιτιστικά θέματα, αλλά και τη συλλογή νανουρισμάτων από την 

περιοχή. 

IV.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 
 

Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του παιδίατρου και ακτιβιστή Δ. Αδαμίδη, 

που ανέπτυξε πρωτοποριακή δράση στην ενσωμάτωση των Πομάκων 

στις υγειονομικές υπηρεσίες του τόπου. Από τις άλλες ενδιαφέρουσες 

δράσεις του Παραρτήματος αναφέρεται η συνεργασία με τους  δύο 

διδασκαλικούς συλλόγους (Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι), Μητρόπολη, 

ΚΕΔΥ και άλλους φορείς που πραγματοποιούν επιμορφώσεις σε θέματα 

υγείας, προγράμματα εμβολιασμού και σεβασμού της 

διαφορετικότητας. Επίσης οι παρεμβάσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος, 

εκπαίδευσης, πολυπολιτισμικών θεσμών σε συνεργασία με Τμήματα 

του Πανεπιστημίυο και Συλλόγους της πόλης όπως ΦΕΚ (πολιτιστικός 

σύλλογος) και Ποδηλατικός σύλλογος. Οι εκδηλώσεις του 

Παραρτήματος είναι μαζικές και ποιοτικές, συμπεριλαμβανομένου του 

προσυνεδριακού 4ήμερου σεμιναρίου Παραμυθιού με προσέλευση 

όλων των σχολείων μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς το 

Σεπτέμβριο 2015, παρότι τελικά το Παράρτημα δεν μπόρεσε να 

ολοκληρώσει την προετοιμασία του Συνεδρίου του 2015μ, που 

πραγματοποιήθηκε τελικώς σε Σπάρτη-Μονεμβασιά. 

IV.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Ιδρύθηκε στη διάρκεια του 26ου Συνεδρίου της Εταιρίας με 

πρωτοβουλία του Αν. Καθηγητή Παιδιατρικής Ν. Χαλιάσου και του 

παιδίατρου Γ. Βρυώνη, Καθηγητή στα ΤΕΙ και συμμετοχή συναδέλφων 

με ενεργό ενδιαφέρον στην Κοινωνική Παιδιατρική και τοπικών 

πολιτικών παραγόντων, όπως η βουλευτής Μ. Τζιούφα.  
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Οι πρώτες δράσεις του Παραρτήματος αποτελούσαν τη φυσική 

ανάδραση στο μεταναστευτικό πρόβλημα και ειδικότερα την παροχή 

υγειονομικής φροντίδας στους πρόσφυγες και τους οικονομικούς 

μετανάστες (>2000 άτομα), που μεταφέρθηκαν από τις αρχές Μαρτίου 

2016 στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. Ο κύριος όγκος 

αυτών βρίσκεται στον καταυλισμό του Κατσικά και υπάρχουν 

μικρότεροι πληθυσμοί στην Κόνιτσα, στο Τσεπέλοβο και στα Δολιανά. 

Τόσο οι Ιδιώτες όσο και οι Νοσοκομειακοί Παιδίατροι της πόλης, 

εθελοντές και φίλοι της Κοινωνικής Παιδιατρικής, κινητοποιήθηκαν 

καταρτίζοντας συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα επίσκεψης στον 

κύριο καταυλισμό για παροχές υπηρεσιών υγείας στον παιδιατρικό 

πληθυσμό. Συγκεκριμένα, κάθε μέρα για 2 ώρες υπήρχαν δύο 

παιδίατροι και νοσηλεύτριες του Ερυθρού Σταυρού μαζί με 

μεταφραστή, που πρόσφεραν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στα 

παιδιά και παρέπεμπαν όσα χρειάζονταν για  νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Δούλευαν αθόρυβα για να μη δημιουργηθούν εντάσεις και ανησυχία 

στον ντόπιο πληθυσμό, καθώς υπήρχαν διαγνώσεις μεταδοτικών 

νοσημάτων και δημιούργησαν ad hoc δομές αντιμετώπισης, όπως πχ 

θάλαμος γονέων και παιδιών, που έπασχαν από φυματίωση στο 

νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Από μέσα Μαΐου, το ρόλο αυτό ανέλαβαν 

ΜΚΟ με κύριο εκπρόσωπο τους Γιατρούς του Κόσμου, οπότε ο 

εθελοντικός ρόλος του Παραρτήματος πέρασε σε δεύτερη μοίρα. 

Συνεχίζεται όμως η συλλογή και προσφορά ειδών διατροφής ακόμη και 

ειδικά γάλατα, που χρειάζονταν πάσχοντα παιδιά από χρόνια 

νοσήματα, κρέμες, τρόφιμα και ρουχισμός για τα παιδιά των 

προσφύγων. 

 

Η παιδιατρική προληπτική φροντίδα και πρωτοβάθμια περίθαλψη στην 

ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων παρέχεται ως συνήθως από τους 

Ιδιώτες Παιδιάτρους της περιοχής ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις 

παραπέμπονται σε ένα από τα δύο εφημερεύοντα νοσοκομεία της 

πόλης (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο Χατζηκώστα). Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

καλών πρακτικών, καθιερώθηκε ο εμβολιασμός όλων των παιδιών που 

νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
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εμβολιαστικά κενά. Επίσης εισήχθη το βοήθημα «Παιδιά και Έφηβοι 

στην Ελλάδα της Κρίσης» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων ΚΑΛΙΠΠΟΣ 

στην εκπαίδευση των φοιτητών και παιδιάτρων του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, βάσει του οποίου θα ακολουθούνται οι πρακτικές 

κοινωνικής παιδιατρικής και θα γίνεται γενικότερη προσπάθεια 

εφαρμογής σε επίπεδο νομού.  

Το Παράρτημα είναι πρόθυμο για περαιτέρω συνεργασία με στόχο την 

προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών κι εφήβων 

στην περιοχή μας. 

IV.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

Ιδρύθηκε στη διάρκεια του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρίας 

σε Σπάρτη και Μονεμβασία με πρωτοβουλία της νεογνολόγου Σ. 

Γαβρίλη, Διευθύντριας ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, του 

παιδιάτρου και διδάσκοντος στη Νοσηλευτική Σχολή Σπάρτης Π. 

Κουτσοβίτη, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων 

συναδέλφων, ακολουθώντας την προτροπή της π. Υπουργού και 

Ευρωβουλευτού κας Μ. Γιαννάκου. Σε λιγότερο από ένα χρόνο ζωής το 

Παράρτημα έχει αναπτύξει πλούσια δράση, που αποτυπώνεται 

αναλυτικά σε ξεχωριστό αρχείο του ιστότοπου. Από την έκθεση αυτή 

ξεχωρίζει η επιτυχημένη εβδομάδα προληπτικών δράσεων (9-15 Μαΐου 

2016), το βιωματικό σεμινάριο Βar Academy στο πλαίσιο του 

προγράμματος: «Αλκοόλ 18+: Συμμαχία πρόληψης της κατανάλωσης 

αλκοόλ από ανηλίκους» και το Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο (14-15 

Μαϊου 2016), αφιερωμένο κυρίως σε θέματα περιγεννητικής φροντίδας 

και βιωματικών δραστηριοτήτων που εκπηγάζουν από την αντίστοιχη 

ενότητα της Λευκής Βίβλου. Παρόμοια δραστηριότητα αποτελεί 

υπόδειγμα για άλλα Παραρτήματα, που μπορούν να κινηθούν στην 

παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων της Λευκής Βίβλου στην 

Ενότητα της Εφηβιατρικής και της Φροντίδας για Παιδικά με Χρόνια 

Προβλήματα Υγείας και Ειδικές Ανάγκες. 
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V. Νέος διαδραστικός ιστότοπος και επικοινωνία 
με ειδικούς, μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
γενικό κοινό 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για το πρόγραμμα ΑΛΚΟΟΛ 18+ 

αναπτύχθηκε ο νέος διαδραστικός ιστότοπος της Εταιρίας. Τα 

πρωταρχικά κείμενα επεξεργάστηκε η ειδικευόμενη παιδίατρος και 

υποψήφια διδάκτορας κα Μ. Καραλέξη με τον κο Α. Αλεξόπουλο που 

είναι υπεύθυνος για την τεχνική επιμέλεια και τη συντήρηση του 

ιστοτόπου, ενώ το μέλος και φίλος της Εταιρίας κος C. Xintaras 

(Fulbright Distinguished Professor, Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry, U.S. Public Health Service) είχε την ευθύνη της 

αναζήτησης διεθνών sites σε θέματα υγείας των παιδιών, που 

ενδιαφέρουν τους παιδιάτρους και το γενικό κοινό.  

Ο νέος ιστότοπος socped.gr εκτός από τη γνωριμία με την Εταιρία, τα 

προγράμματα και τις δραστηριότητες μας, δίνει δυνατότητες για 

αναζήτηση συμβουλευτικής για συνήθη παιδιατρικά ζητήματα, 

προβάλει τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις από το χώρο της 

Παιδιατρικής και Κοινωνικής Παιδιατρικής, παρέχει ενημερωτικό υλικό 

για επαγγελματίες υγείας και γενικό κοινό, καθώς και χρήσιμα 

τηλέφωνα. Οι διασυνδέσεις  με άλλους οργανισμούς επικαιροποιούνται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί η 

παρουσίαση του προγράμματος ΑΛΚΟΟΛ 18+. Η πληροφορία που 

επιλέχτηκε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο επελέγη μετά από 

αναζήτηση σε αντίστοιχες ιστοσελίδες του εξωτερικού (πχ 

www.drinkaware.co.uk) των πιο καίριων ζητημάτων που αφορούν στην 

επίπτωση, κινδύνους, μέτρα πρόληψης και συμβουλές για το αλκοόλ 

στους ανήλικους και τους γονείς τους. Με κείμενο μεστό και χρήση 

σύγχρονων μέσων προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του επισκέπτη, 

τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός διαδραστικού περιβάλλοντος 

μεταξύ υγειονομικών φορέων και κοινού με στόχο την  κάλυψη κενών 

ενημέρωσης για τις συνέπειες της χρήσης  αλκοόλ από εφήβους, τους 

τρόπους ανίχνευσης του προβλήματος και τα μέσα αναζήτησης 

διεξόδων για τις συνέπειες του αλκοόλ στα παιδιά. 

http://www.drinkaware.co.uk)/
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VI. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων νέου Δ.Σ. 

VI.1 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Λευκής Βίβλου Κοινωνικής  

Παιδιατρικής 

 

Προτάθηκε και έγινε ομόφωνα δεκτό να δημιουργηθεί υπό την 

εποπτεία των κ.κ. Γ. Χρούσου και Ε. Πετρίδου ένα Παρατηρητήριο 

παρακολούθησης της εφαρμογής του 6ετούς στρατηγικού σχεδίου 

(2014-2020) σύμφωνα με τους τρείς επιμέρους πυλώνες της Λευκής 

Βίβλου Κοινωνικής Παιδιατρικής και σε συνεργασία με τις Παιδιατρικές 

Κλινικές (Πανεπιστημιακές & ΕΣΥ), άλλες δομές υγείας και εκπαίδευσης, 

συναρμόδιους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, επιστημονικές 

εταιρείες και Συλλόγους Πασχόντων και Γονέων. Στο πλαίσιο αυτό 

θεωρείται απαραίτητο, όπου είναι αρχικά δυνατόν, να οριστούν στις 

δομές τοπικοί εκπρόσωποι (focal points) της Εταιρίας, που θα 

ενημερώνουν το ΔΣ για φραγμούς και διευκολυντικούς παράγοντες 

στην ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου. Ειδικότερα, οι τοπικοί 

εκπρόσωποι θα συμβάλλουν τόσο στην παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου όσο και στην παροχή  της 

αναγκαίας πληροφορίας για την επικαιροποίηση του, όπου χρειαστεί.  

 

Συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα ενέργειες σχετικά με τους 6 στόχους 

του πυλώνα  Περιγεννητική Φροντίδα. Προτάθηκε ως υπεύθυνος 

συντονισμού ο Καθηγητής και Πρόεδρος της Νεογνολογικής Εταιρείας Γ. 

Δημητρίου (Πάτρα), ο οποίος αναμένεται να συνεργαστεί με τις 

νεογνολόγους Ε. Παπαθωμά (Αθήνα) και Α. Χαρίτου (Ρέα, Αθήνα), Β. 

Γαβρίλη – Π. Κουτσοβίτη (Αθήνα-Παράρτημα Λακωνίας), τον υπεύθυνο 

της ΜΕΝΝ στα Γιάννενα και ενδεχομένως εκπροσώπους των ΜΕΝΝ 

Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Αλεξανδρούπολης για την 

παρουσίαση συγκεκριμένου πλάνου και παρουσίαση της προόδου σε 

σχετική διημερίδα στην Πάτρα ή το Γύθειο (2017)  
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Φροντίδα για Παιδιά και Εφήβους με Χρόνια Προβλήματα Υγείας και 

Ειδικές Ανάγκες 

Προτάθηκε ως υπεύθυνος συντονισμού ο κος Σκεντέρης 

συνεπικουρούμενος από  την κα Πετρίδου και τον κο Χρούσο με στόχο 

τη σταδιακή ανάπτυξη Πανελλαδικών Δικτύων Φροντίδας των 

πασχόντων παιδιών και εφήβων, κατά χρόνιο νόσημα ή τύπο 

αναπηρίας, με κύριο κορμό τους επαγγελματίες υγείας για την 

πυραμιδική διασύνδεση των ενδιαφερόμενων φορέων, οργανώσεων 

και υπηρεσιών, που παρέχουν είτε ολιστική είτε εξειδικευμένη 

φροντίδα σε επιμέρους τομείς, όπως η αποκατάσταση και η ειδική 

αγωγή. Υπεύθυνη για την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών 

του παιδιού από υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς προτάθηκε η κα Ι. 

Νησιώτου (Βόλος) και την ανάπτυξη δικτύου εκπαίδευσης παιδιών 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και παιδιών-θυμάτων της οικονομικής κρίσης η κα Μ. Ρέντα 

(Τρίκαλα). Εκτίμηση της προόδου αναμένεται να παρουσιαστεί στο 28ο 

Συνέδριο. 

 

Εφηβιατρική Φροντίδα 

Προτάθηκε ως υπεύθυνος συντονισμού ο κος Ν. Χαλιάσος, 

συνεπικουρούμενος από τον κο Ν. Σκεντέρη και την κα Φ. 

Μπακοπούλου εκ μέρους του κου Γ. Χρούσου. Κύριος στόχος είναι η 

εισαγωγή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στις εφηβιατρικές υπηρεσίες 

υγείας, με προσπάθεια επέκτασης σε μαθητές Λυκείων και φοιτητές, 

προκειμένου (α) να εισαχθεί η έννοια της αυτοφροντίδας στην υγείας 

και (β) να συγκεντρωθούν δεδομένα δεικτών εκτίμησης της υγείας και 

διαχρονικής αξιολόγησης φιλικών για τους νέους υπηρεσιών παροχής 

εφηβιατρικής φροντίδας (δείκτες εμβολιαστικής κάλυψης, ψυχικής/ 

αναπαραγωγικής υγείας και ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς). Εξ ίσου 

σημαντική θεωρείται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, γονέων και 

εφήβων με ανάπτυξη Ειδικών Δράσεων στα Σχολεία και την Κοινότητα. 

Εκτίμηση της προόδου αναμένεται να παρουσιαστεί στο 28ο Συνέδριο. 

Σύμβουλοι Υγείας: από την κα Ε. Παπαθωμά προτάθηκε και έγινε δεκτό 

να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του θεσμού του συμβούλου 

υγείας σε εθελοντική βάση σε πρώτη φάση. 
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VI.2 Διερεύνηση αναγκών κοινωνικής παιδιατρικής 

Προτάθηκε να διαμορφωθεί πρότυπο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

(murvey.com) ανίχνευσης από τους κ.κ. Γ. Βρυώνη και Ν. Χαλιάσο 

(Παράρτημα Ιωαννίνων) σε συνεργασία με τον κο Π. Κουτσοβίτη 

(Λακωνία) και τον κο Κουσουνή (Κέρκυρα) και να συλλεγούν 

προκαταρκτικά δεδομένα μετά από πρόσκληση στους φίλους της 

Εταιρίας των τοπικών facebook για ανάλυση στην Αθήνα. Tα 

προκαταρκτικά αυτά δεδομένα θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για 

την επικοινωνία με τα μέλη μέσω του socped.gr 

VI.3 Παρακολούθηση διαδικασιών εναρμόνισης της  

εκπαίδευσης των υγειονομικών λειτουργών 

 

Προτάθηκε από την κα Μ. Καραλέξη και έγινε ομόφωνα δεκτό να 

δημιουργηθεί με υπεύθυνη την ίδια συνεπικουρούμενη από τους κ.κ. 

Καθηγητές Γ. Χρούσο και Ν. Χαλιάσο πανελλήνιο δίκτυο νέων 

επιστημόνων και υπεύθυνων εκπαίδευσης στις Ιατρικές Σχολές και την 

ΕΣΔΥ (Τ. Παναγιωτόπουλος) για την καταγραφή και εναρμόνιση των 

διαδικασιών εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Θεωρήθηκε ότι 

χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη συμμετοχική εκπαίδευση τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο με αναθέσεις παρουσιάσεων στους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους όσο και στη λήψη κλινικών αποφάσεων. Με 

δεδομένους τους περιορισμούς σε ανθρώπινο δυναμικό προτάθηκε να 

διερευνηθεί η δυνατότητα διοργάνωσης webinars με παρουσίαση 

θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος από τον κάθε φορέα ή Κλινική.  

VI.4 Ανάπτυξη της Εταιρίας και Επικοινωνία με 

συνεργαζόμενους φορείς για την εφαρμογή των στόχων της  

Λευκής Βίβλου  

 

Τα Παραρτήματα της Εταιρίας βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή 

των μελών μας και αναπτύσσονται σταδιακά με ρυθμούς που 
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επιτρέπουν το συντονισμό των ενεργειών τους με τους στόχους της 

Εταιρίας. Οι δράσεις τους παρουσιάζονται και αξιολογούνται στα 

ετήσια Συνέδρια ενώ υπάρχει συνεχής ενθάρρυνση προβολής των 

δράσεων τους στην ιστοσελίδα και στα δικά τους μέσα ηλεκτρονικής 

διάχυσης. Η ηλεκτρονική οργάνωση και επικοινωνία των 

Παραρτημάτων θεωρείται θεμέλιος λίθος για την επανατροφοδότηση 

της πληροφορίας κέντρου-περιφέρειας και αντίστροφα. 

Προτάθηκε από την Πρόεδρο και έγινε δεκτό να αναπτυχθεί και να 

παρουσιαστεί στο 28ο Συνέδριο από τον Α. Κουσουνή 

συνεπικουρούμενο από την ίδια σχέδιο ανάπτυξης συνεργειών με  

συναφείς επιστημονικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

περιγεννητική και εφηβιατρική φροντίδα, καθώς και τη φροντίδα 

παιδιών με χρόνια νοσήματα και ειδικές ανάγκες. Έμφαση δίνεται στην 

εντόπιση κοινών πεδίων συνεργασίας και την κοινωνική δικτύωση για 

κοινές δράσεις και εκδηλώσεις (βιωματικά, ημερίδες, συνέδρια).  

VI.5 Προαγωγή της Έρευνας 

 

Η Εταιρία συμβάλει στη διατήρηση της λειτουργίας της Πανελλήνιας 

Βάσης για Παιδικές Αιματολογικές Κακοήθειες και Όγκους Εγκεφάλου 

(NARECHEM-BT, narechem.gr). Η ηλεκτρονική καταγραφή λειτουργεί 

από το 1996, συνδυάζεται με διεξαγωγή παράλληλης μελέτης ασθενών-

μαρτύρων και στοχεύει την έκπτυξη σε άλλες μορφές καρκίνου στην 

παιδική ηλικία παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες στη χώρα μας. 

Με βάση τις δεσμεύσεις των υποψηφίων, υπάρχουν προτάσεις από (1) 

τον κο Γ. Κουτεντάκη συμμετοχής της ΕΕΚΠΠΥ, σε περίπτωση που 

εγκριθούν ερευνητικά προγράμματα που έχουν υποβάλει τα ΤΕΦΑΑ σε 

ευρωπαϊκές δράσεις και (2) από την κα Μ. Καντζανού ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα διάγνωσης της ΗIV λοίμωξης και 

των ηπατίτιδων, στην αγωγή και προαγωγή υγείας στους ευπαθείς 

παιδιατρικούς πληθυσμούς, καθώς και στους τομείς της ανθρώπινης 

απόδοσης και υγείας σε συνεργασία με υπηρεσίες 

Περιβαλλοντολογικής Υγείας.  

Παρομοίως ενθαρρύνονται τα άλλα μέλη για διεξαγωγή έρευνας στα 

πεδία των ειδικών τους ενδιαφερόντων. 


