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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.

Με γνώμονα τα νέα δεδομένα, και με το βλέμμα πάντα στραμμένο  
στις ανάγκες του Έλληνα Παιδιάτρου, το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων 
διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό του, στις 21 - 23 Μαρτίου 
2014, στην Αθήνα. Στόχος του είναι οι νέες γνώσεις να γίνουν κτήμα, 
τόσο του ειδικευομένου όσο και του ειδικού Παιδιάτρου. Το κύριο μέλημα 
του Κολλεγίου είναι η ουσιαστική συνδρομή προς το σύγχρονο ιατρό στο 
δύσκολο έργο του για τη συνεχή βελτίωση της υγείας του Ελληνόπουλου. 

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

Θεματολογία

 Πρόεδρος Γεώργιος Π. Χρούσος

 Αντιπρόεδρος  Μαρία Θεοδωρίδου

 Γενικός Γραμματέας  Χαράλαμπος Κατσαρδής

 Ειδικός Γραμματέας  Σοφία Αγορίτσα

 Ταμίας  Βασιλική Σπούλου

 Μέλη   Αντιγόνη Σιαμοπούλου 

Ιωάννα Παυλοπούλου

• 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



Γενικές Πληροφορίες
Χρόνος - Tόπος
Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων θα πραγματοποιηθεί  
στην Αθήνα, 21 - 23 Μαρτίου 2014, στο ξενοδοχείο “Royal Olympic Hotel”.
Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Aθήνα | Tηλ.: 210 92.88.400 | Fax.: 210 92.33.317

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση Χορηγών Συνεδρίου
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι χορηγοί θα μπορούν να εκθέτουν τα προϊόντα 
τους, κατά τις ώρες διεξαγωγής του επιστημονικού προγράμματος.

Κόστος Εγγραφής*

  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ  € 30

  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΩΡΕΑΝ

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

* Στην τιμή εγγραφής προστίθεται ΦΠΑ (23%) με την έκδοση αντίστοιχου παραστατικού

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:

•	 Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
•	 Παραλαβή του έντυπου υλικού του Συνεδρίου
•	 Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης

Φιλοξενία Συνέδρων

  Διαμονή
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC € 140

Μέρος των εσόδων από τις εγγραφές θα διατεθούν για την οικονομική 
ενίσχυση  
του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας  
και Παιδιού, «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Λίγα λόγια για την Κιβωτό του Κόσμου
Η «Κιβωτός του Κόσμου» δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που 
ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, 
χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά χωρίς 
γονείς.

Η Κιβωτός του Κόσμου  
Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλέους, 104 42, Κολωνός 
Τηλ.: 210 51.41.935, 210 51.41.953 | Fax: 210 51.41.935 
E-mail: kivotos5@otenet.gr | web site: www.kivotostoukosmou.org

Oργάνωση - Γραμματεία
free spιrιt
G e t t i n g  y o u  t h e r e !

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας 
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457  
E-mail: mschismenou@free-spirit.gr 
Web site: www.free-spirit.gr


