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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Παιδιατρική εξελίσσεται με ραγδαία βήματα χάρη στις νέες τεχνολογίες και τη
διεθνή βιοιατρική έρευνα. Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή νέων γνώσεων γύρω από
την υγεία και τη βιολογική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του 
εφήβου. Κάθε σύγχρονος παιδίατρος πρέπει να είναι κοινωνός των νέων εξελίξεων,
οι οποίες συχνά και ευτυχώς τροποποιούν την κλασσική παιδιατρική γνώση προς το
καλύτερο.  

Το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων παρακολουθεί από κοντά τις νεότερες 
εξελίξεις σε όλο το φάσμα της Παιδιατρικής και διοργανώνει το «4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων», στην Αθήνα, στις 12-14 
Μαρτίου 2010. Στόχος του είναι οι νέες γνώσεις να γίνουν κτήμα τόσο του 
ειδικευόμενου όσο και του ειδικού παιδίατρου, με κύριο μέλημα τη συνεχιζόμενη
ιατρική εκπαίδευση και τη βελτίωση της υγείας του Ελληνόπουλου.

Στο 4ο συνέδριο έχουν κληθεί να μιλήσουν αξιόλογοι ξένοι και  Έλληνες ομιλητές
με μεγάλη επιστημονική προσφορά στην Παιδιατρική, οι οποίοι θα ανασκοπήσουν
τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς που αφορούν την πρόληψη, διάγνωση και
θεραπεία σειράς παιδικών και εφηβικών παθήσεων. 

Επιπλέον, θα ανακοινωθούν με τη μορφή προφορικών και αναρτημένων (posters)
ανακοινώσεων τα αποτελέσματα εργασιών παιδιατρικών κλινικών από όλη την
Ελλάδα. Από αυτές θα επιλεγούν για βράβευση τρεις (3). 

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος

Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

χαιρετισμός



γενικές πληροφορίες

Tόπος
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 
στο ξενοδοχείο «Divani Caravel», 12-14 Μαρτίου 2010.

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Eλληνική.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εταιρίες Φαρμακευτικές, 

Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.

Yποβολή Περίληψης Eργασίας
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 12 Φεβρουαρίου 2010.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

         lΠαρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου 
         lΠαραλαβή του έντυπου υλικού του Συνεδρίου
         lΠαραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
         lΣυμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου

         ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

          ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΠAIΔIATPΩN* ..............................€ 50 

          ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΠAIΔIATPΩN* ......................€ 70

          ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ ......................ΔΩΡΕΑΝ

*Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%
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Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων
θα πραγματοποιηθεί στην Aθήνα,

στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» με θέμα: 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

⦁ Τι νεότερο στην πρόληψη και αντιμετώπιση της κυστικής ίνωσης.

⦁ Το νέο 13-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και προσδοκίες για το μέλλον.

⦁ Ο ρόλος των ΜΜΕ στην εφαρμογή των εμβολίων.

⦁ Εμπειρία από την πανδημία γρίπης Η1Ν1.

⦁ Θρομβοφιλία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος.

⦁ Το υπερκινητικό παιδί (διάγνωση-αντιμετώπιση).

⦁ Βιολογικά προϊόντα. Οφέλη και προβληματισμοί.

⦁ Ενδείξεις χορήγησης θεραπευτικών γαλάτων.

⦁ Διαταραχές πρόσληψης τροφής.

⦁ Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην εφηβεία.

⦁ Εισπνεόμενα κορτικοειδή και αύξηση.

⦁ Cyber-bullying.

⦁ Κατευθυνόμενες οδηγίες για συνήθεις λοιμώξεις στην κοινότητα.

⦁ Το χάσμα των γενεών σε αριθμούς!!!

⦁ Νεότερα στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του ουροποιητικού.

⦁ Η μετανάστευση στην Ελλάδα...



Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

Γεώργιος Π. Χρούσος 

Μαρία Θεοδωρίδου

Χαράλαμπος Κατσαρδής

Σοφία Αγορίτσα 

Βασιλική Σπούλου

Αντιγόνη Σιαμοπούλου

Ιωάννα Παυλοπούλου

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραμματέας:

Ειδικός Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη:




