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Πρόσκληση
Αγαπητές, Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 

Το ΔΣ της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας και εγώ προσωπικά, μετά την αναγκαστική απόσταση που κρατήσαμε 
στην περίοδο της πανδημίας, σας καλώ να έρθουμε ξανά «ένα βήμα πιο κοντά», να συνευρεθούμε στο γνώριμο πια συνέδριό 
μας όπου θα προσπαθήσουμε να συνταιριάξουμε «την τέχνη και την επιστήμη της μαίευσης». Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας 
προσκαλούμε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στους φιλόξενους χώρους του 
Ινστιτούτου Παστέρ και με την δυνατότητα Διαδικτυακής παρακολούθησης από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου του 2023.

Η Εταιρεία μας μέσα από τις πολλαπλές δράσεις της, τα προηγούμενα άκρως επιτυχημένα συνέδρια με τη συμμετοχή 
συναδέλφων και συνεργατών να ξεπερνά κάθε προσδοκία, τα ετήσια σεμινάρια που έχουν πλέον γίνει θεσμός, τα σεμινάρια με 
ειδική θεματολογία, τις ανοικτές προς το κοινό δράσεις, τα διαδικτυακά σεμινάρια την περίοδο της πανδημίας,  έχει καθιερωθεί 
πλέον στην πεποίθηση των συναδέλφων ως πυλώνας συστηματικής και έγκυρης μαιευτικής μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Αναγνωρίζοντας λοιπόν, τη βαρύτητα του ρόλου μας, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, θεωρούμε πως οι μαίες και οι 
μαιευτές πρέπει να ενισχυθούν για να αναλάβουν τον καταλυτικό ρόλο τους δίπλα στη γυναίκα, δίπλα στην οικογένεια, δίπλα στο 
παιδί και στο κάθε άτομο που έχει ανάγκη της φροντίδας και της μέριμνας μας.

Με αφορμή την πρωτοβουλία για τη δημιουργία των πρώτων Κέντρων Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, έχουμε προγραμματίσει ομιλίες 
και workshops για την ενίσχυση του ρόλου των μαιών/ μαιευτών που θα τα στελεχώσουν. Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει ένα συνέδριο 
με πρωτότυπη θεματολογία, που αφορά στη διασφάλιση και ενίσχυση των δικαιωμάτων της γυναίκας, του παιδιού, του κάθε ατόμου 
που βάλλεται, με στρογγυλά τραπέζια για την υπογεννητικότητα, την έμφυλη βία, την κακοποίηση των παιδιών, ώστε να ενδυναμωθούν 
οι μαίες και οι μαιευτές στην ανάληψη και του κοινωνικού τους ρόλου. Έχει προγραμματιστεί μεγάλος αριθμός hands-on workshops 
σε σχέση με τη μαιευτική φροντίδα στην καθημερινή κλινική πράξη για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Ενώ έχει προβλεφθεί και η 
δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης για τους συναδέλφους που δεν μπορούν να βρίσκονται μαζί μας διά ζώσης. 

Σημαντικοί επιστήμονες από όλους τους χώρους θα βρίσκονται μαζί μας για ακόμη μία φορά με τις νεότερες επιστημονικές - 
ερευνητικές εξελίξεις γύρω από τη Μαιευτική κατά την κύηση, τη γέννα, τη λοχεία και το θηλασμό. Ενώ οι συνεργασίες μας με 
ευρωπαϊκούς και ελληνικούς συνδέσμους Μαιών/μαιευτών θα συνεχιστούν για ακόμη μία φορά.

Τέλος, για πρώτη φορά θεσπίζουμε δύο βραβεία: το βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης και το βραβείο καλύτερης 
εργασίας φοιτητή/ φοιτήτριας.

Οι προσδοκίες μας είναι υψηλές και γι’ αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και εσείς δυναμικά. 
Σας περιμένουμε στην Αθήνα!

Με θερμούς χαιρετισμούς

Αγγελική Α. Αντωνάκου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας
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Κέντρα Φυσικού Τοκετού
Φυσιολογικός Τοκετός
Μαιευτική Φροντίδα κατά την Κύηση και τον Τοκετό
Μέθοδοι προετοιμασίας για τη γέννα
Γέννα στο σπίτι
Hypnobirthing  
Βιοηθική στη Μαιευτική
Κοινωνικο-οικονομική κρίση και Μαιευτική
Νομικά θέματα στη Μαιευτική
Αντιμετώπιση βίας στην περιγεννητική περίοδο
Έμφυλη βία 
Επιγενετική στη Μαιευτική

Έρευνα στη Μαιευτική
Καισαρική Τομή
Μαιευτικά Επείγοντα
Μητρικός Θηλασμός
Νεογνό: Φυσιολογία/ Παθολογία
Προαγωγή Υγείας
Προγεννητικός έλεγχος
Υπογονιμότητα/ Υπογεννητικότητα
Ψυχολογία στην Περιγεννητική περίοδο
Επαγγελματική εξουθένωση/Burn out
Τραπέζι φοιτητών Μαιευτικής

• Στάσεις & Θέσεις σε ανώμαλες θέσεις προβολής  
 στην κύηση/ στον τοκετό- χρήση rebozo 
• Τοκετός επί ισχιακής προβολής
• Φροντίδα Περινέου Κατά την Κύηση, Τοκετό &   
 Λοχεία 
• Μαιευτικό επείγον – Δυστοκία ώμων/ Αιμορραγία  
 μετά τον τοκετό
• Τοκετός στο νερό /Προετοιμασία με χρήση νερού
• Ανάνηψη νεογνού 

• Διαλείπουσα ακρόαση παλμών/Καρδιοτοκογραφία
• Βελονισμός  στην κύηση και τον τοκετό
• Συρραφή περινέου
• Eναλλακτικές μέθοδοι προετοιμασίας  
 για κύηση /  τοκετό -χοροθεραπεία
• Μουσικοθεραπεία για την έγκυο και  
 το νεογνό/ βρέφος 
• Συμβουλευτική & επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Workshops -Εργαστήρια Συνεδρίου (Μόνο με φυσική παρουσία)
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)

Υποβολή περιλήψεων: Έως 19 Φεβρουαρίου 2023
1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως 
αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα).
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη εγγραφή δίνει το δικαίωμα υποβολή έως τρεις (3) εργασίες ως μέλος 
συγγραφικής ομάδας.

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), συνολικός 
χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster (e-P)]

3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email

4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο 
Περιλήψεων του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το 
πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των
   ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Ι.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά και Μέθοδο
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου 
παρουσίασης κάθε εργασίας.

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας

 ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ &
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία, Αριστείδου Παππά 2, Τ.Κ. 11521 Αθήνα, 
Τηλ.: 2106429675, fax: 2106465691, e-mail: info@birthscientist.gr 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ινστιτούτο Παστέρ, Λεωφόρος Βας. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα 
Παρασκευή 17, Σάββατο 18 Οκτωβρίου & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη γραμματεία μετά το τέλος του Συνεδρίου.
Για την έκδοση πιστοποιητικού, απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο του εξήντα τοις 
εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα παρουσιαστούν μαζί με τις 
υπόλοιπες εισηγήσεις. Δεν θα υπάρξουν συνεδρίες μόνο για Ελεύθερες Ανακοινώσεις. Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
θα αναρτηθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43 • Τηλ.: 210.60.74.200, e-mail: md@mdcongress.gr • site: www.mdcongress.gr




