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Λευκι Βίβλοσ 
Aτηζντα Κοινωνικισ Παιδιατρικισ: Ελλάδα, 2013 

  
• 1. να προβάλει ορκζσ πρακτικζσ που προτείνονται 

από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

  

• 2. να παρακζςει το εφροσ των πρακτικϊν που 
ακολουκοφνται ςτθ χϊρα μασ, ςφμφωνα με τισ 
γνϊμεσ των ειδικϊν  

 

• 3. να προτείνει ςταδιακζσ ςυλλογικζσ παρεμβάςεισ, 
που μποροφν να οδθγιςουν ςε μετριςιμεσ 
βελτιϊςεισ τθσ ιατροκοινωνικισ φροντίδασ  

 



Λευκι Βίβλοσ: Ατηζντα Κοινωνικισ Παιδιατρικισ. Ελλάδα 2013   
υνεδρίεσ Επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ 
 
1.Περιγεννθτικι  Φροντίδα 

 
2.Φροντίδα για παιδιά με χρόνια νοςιματα υγείασ και ειδικζσ ανάγκεσ 

 
3.Εφθβιατρικι Φροντίδα 

 



Περιγεννθτικι  Φροντίδα 
 1.Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι 

– Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων  

– Λειτουργία ανεξάρτθτθσ Εποπτικισ Αρχισ   

2. Φροντίδα τθσ εγκφου & Σοκετόσ 

– Εκνικζσ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ  

– Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ τουσ για 
εξορκολογιςμό δαπανϊν και διαςφάλιςθ βζλτιςτθσ 
ζκβαςθσ τθσ εγκυμοςφνθσ πχ καταγραφι του λόγου 
διενζργειασ τθσ καιςαρικισ  

– Ενδυνάμωςθ των γονζων και ψυχολογικι υποςτιριξθ 
γυναικϊν με κφθςθ υψθλοφ κινδφνου, ςε επίπεδο 
Αβάκμιασ ΦΥ  



Περιγεννθτικι Φροντίδα 

• Μθτρικόσ κθλαςμόσ 

• Νεογνικόσ Προςυμπτωματικόσ Ελεγχοσ 

• Πρόωρα και προβλθματικά νεογνά 

– Μεταφορζσ 

– Διαχρονικι παρακολοφκθςθ 

• Εμβολιαςμοί προϊρων νεογνϊν & 
ανοςοπροφφλαξθ 

• Λοιμϊξεισ ςτισ ΜΕΝΝ 

• Δομι και οργάνωςθ των νεογνικϊν κζντρων 

 

 

 



Χαιρετιςμόσ Ομ. Κακθγιτριασ  
Μ. Δελθβοριά – Παπαδοποφλου 

Αγαπθτοί φίλοι και ςυνάδελφοι - παλιοί και νζοι, 

Με μεγάλθ μου χαρά ςασ χαιρετϊ ςτο καταπλθκτικό 25ο Πανελλινιο υνζδριο που ζχει ωσ ςτόχο 

τθν αγωγι υγείασ και τθν περίκαλψθ ςτισ απομονωμζνεσ νθςιωτικζσ μασ περιοχζσ. Όλοι μασ 

ενϊνουμε με τθν καρδιά και το νου μασ με υπομονι, επιμονι και διαρκι προςπάκεια για να 

εξαςφαλίςουμε το «εφ ηθν» των μικρϊν μασ φίλων. ε μια εποχι ζντονων κοινωνικϊν και 

οικονομικϊν ςυγκυριϊν ο ρόλοσ μασ, ο ρόλοσ όλων των παιδιάτρων είναι πιό πολφτιμοσ και 

αναγκαίοσ από ποτζ.  

Σο πρόγραμμα του ςυνεδρίου αγγίηει τα 

περιςςότερα προβλιματα και κοινωνικά 

ηθτιματα του ςφγχρονου παιδιοφ. 

Είμαι βζβαιθ πωσ οι ιδζεσ και τα κζματα που 

κα ςυηθτθκοφν κα οδθγιςουν ςε νζουσ 

ςτόχουσ, πάντα για τθν απαραίτθτθ περίκαλψθ 

όλων των παιδιϊν οπουδιποτε και αν 

βρίςκονται.... 

 



Παιδιά με Χρόνια Προβλιματα & Ειδικζσ Ανάγκεσ 

• Ιατρικι Φροντίδα 

• Αποκατάςταςθ και κοινωνικι ζνταξθ 

 

Διαπιςτϊςεισ ειδικϊν 

ανεπάρκειεσ ςτον ανιχνευτικό ζλεγχο 

κακυςτερθμζνεσ διαγνϊςεισ 

δυςχζρειεσ ςτθ διαγνωςτικι προςπζλαςθ 

υπερδιαγνϊςεισ & υπερκεραπείεσ 



Εφθβιατρικι Φροντίδα 

• Κφριοι τομείσ ενδιαφζροντοσ προαγωγισ τθσ 
υγείασ για επίτευξθ εκνικϊν ςτόχων ΔΥ 

• Προςζγγιςθ εφιβων & ενκάρρυνςθ 
εναςχόλθςθσ με «Παιδεία Υγείασ» 

• Κακοριςτικόσ ρόλοσ επαγγελματιϊν για 
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ φιλικϊν προσ 
εφιβουσ 

• Χαρτογράφθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

 



«Με το μυαλό του ποντικοφ και τθ δικι του αξία 
 κατάφερε γιαλό γιαλό να μπει ςτθν Ακαδθμία» 

 

Ζχει γράψει 44 βιβλία. «Ο Εγκζφαλοσ του Αρουραίου ςε Στερεοξατικζσ Ορίηουςεσ» 
 είναι το 3ο πιο ςυχνά αναφερόμενο βιβλίο ςε όλεσ τισ επιςτιμεσ 
Γράφει το μυκιςτόρθμα «Kατ’ εικόνα», το οποίο μεταφράηεται ςτθν Ελλθνικι  


