
 

 

Χαιρετισμός 

 Η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, με 

ιδιαίτερη χαρά και συνέπεια στη διαχρονική της πορεία, πραγματοποιεί υπό την αιγίδα του 

Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας το 31ο Συνέδριό της στη Λευκάδα (03-06 Οκτωβρίου 2019). 

 Το θέμα του 31ου Συνεδρίου «Mέριμνα για την παιδική προστασία στην Ελλάδα: 

από την νεογνική στην εφηβική ηλικία» έχει ως επίκεντρο την προστασία της νέας γενιάς 

από διάφορους παράγοντες και κινδύνους τόσο από ψυχοσωματικούς ,κοινωνικούς και 

οικογενειακούς παράγοντες κινδύνου . 

 Σε μία εποχή, όπου ο θεσμός της οικογένειας μετεξελίσσεται ραγδαία και η κρίση 

αξιών και δομών απειλεί το κοινωνικό εποικοδόμημα, έρχεται ως αντιστάθμισμα και 

αρωγός στο μικρό οικογενειακό περιβάλλον η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός 

υποστηρικτικών δικτύων που στοχεύουν να θωρακίσουν την υγεία και ευεξία των παιδιών 

μας. Οι δομές αυτές χρειάζεται να συνεπικουρούνται από ένα σύγχρονο και λειτουργικό 

θεσμικό πλαίσιο, με προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και σύγχρονες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που διασυνδέονται με δράσεις σε επίπεδο κοινότητας και 

γειτονίας. 

 Μικρού μεγέθους, αλλά ακάματη, συνεχής και συνεπής για δεκαετίες είναι η 

προσπάθεια της Εταιρίας μας για αλληλο-ενημέρωση, εκπαίδευση και βελτίωση 

δυνατοτήτων όσων συστρατεύονταιι και προβληματίζονται στη διάρκεια του ετήσιου 

Συνεδρίου μας. Κύριος στόχος είναι να ενθαρρυνθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες -

κεραίες ανίχνευσης και πόλους αναφοράς για την ανάληψη εξωστρεφών δράσεων και 

πολλαπλασιαστικών ενεργειών μέριμνας για την προστασία του παιδιού όταν θα 

επιστρέψουν στο τόπο καθημερινής ενασχόλησης. Αποτυχία θεωρείται, μέλη και φίλοι της 

Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας να συνεχίσουν να είναι 

παθητικοί θεατές και αποδέκτες σκηνών βιασμού της παιδιατρικής ψυχής και ακεραιότητας 

που προβάλλονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο από τα ΜΜΕ. Αντίθετα, κέρδος θα 

θεωρηθεί ακόμα και αν μια τοπική κοινωνία θέσει ως στόχο να καταμετρά τις φανερές 

περιπτώσεις βίας σε νεογνά, παιδιά και εφήβους και να προσπαθεί να ανταποκριθεί 

διακριτικά σε όσες διαλάθουν της προσοχής ή σοβαρά υποπτεύεται ότι υποβόσκουν. 

           Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων σύγχρονης 

νεογνολογίας, παιδιατρικής και  εφηβιατρικής , με ενδιαφέρον για το μάχιμο παιδίατρο του 

Νοσοκομείου, του Κέντρου  Υγείας και του ιδιωτικού ιατρείου, τους επιστήμονες που 
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απαρτίζουν την υγειονομική μονάδα και στηρίζουν παιδιά και εφήβους με χρόνια 

προβλήματα υγείας, τους κληρικούς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς και καθηγητές 

σωματικής αγωγής που ενθαρρύνουν την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας. 

 Γίνεται κάθε προσπάθεια για επιλογή των ομιλητών κύρους από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, το ΕΣΥ, και ελευθεροεπαγγελματίες συναδέλφους που εκπροσωπούν δομές μη 

κυβερνητικών οργανισμών και φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τεκμηριωμένα 

υψηλής απόδοσης ιατροκοινωνικό έργο ενώ προβλέπεται ευδιάκριτος χρόνος έκφρασης 

της γνώμης των συνέδρων. Στο φετεινό πρόγραμμα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να 

εκπροσωπείται ευάριθμα, μέσω τηλεπαρουσιάσεων, η ελληνική επιστημονική κοινότητα  

της διασποράς με έμφαση στους νέους επιστήμονες που διαπρέπουν στην αλλοδαπή. 

Αντιστοίχως, αναμένουμε την ενεργό συμμετοχή, ιδιαιτέρως των νέων συναδέλφων και 

επιστημόνων, που θα δώσουν με την φρεσκάδα της σκέψης τους το δικό τους στίγμα στην 

επιτυχία του Συνεδρίου. 

 Με ιδιαίτερη χαρά σας περιμένουμε στο πανέμορφο «στεριανό» νησί της 

Λευκάδας. 
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