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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   

‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ’  

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2023   

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,   

Ο αυτισμός είναι μια νευροψυχιατρική παραλλαγή της συμπεριφοράς, με ευρύ φάσμα ως  
προς τη βαρύτητα και έκφραση των συμπτωμάτων. Μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστή η  
νευρολογική και η μοριακή αιτιολογία του φάσματος του αυτισμού  Φαίνεται δε, πως όσο  
περνάει ο καιρός, διαγιγνώσκεται και πιο συχνά.    

Στη χώρα μας διεξήχθη η πρώτη πανελλαδική έρευνα αποτύπωσης του προβλήματος  
(2020). Κατά τη γνώμη μας, το γεγονός αυτό αποτελεί  ένα σημαντικό βήμα για να ρίξουμε  
φως στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί αρκετές οικογένειες σε μεγάλο ή μικρό βαθμό.     

Σε γενικό πλαίσιο, θεωρούμε ότι  οι Παιδίατροι πρέπει να γνωρίζουν τα αποτελέσματα  
μελετών Εθνικής εμβέλειας, που αφορούν το γνωστικό τους αντικείμενο.     

Αγαπητοί συνάδελφοι, η μηνιαία συγκέντρωση του Φεβρουαρίου αφορά την πρώτη  
πανελλαδική έρευνα για το φάσμα του αυτισμού στα παιδιά. Σας προσκαλούμε να   
συμμετάσχετε σε αυτήν.     

          

‘ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ’   

 την ΤΕΤΑΡΤΗ  2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ,  ΩΡΑ 20.30  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ   
 

 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι :   
 

Ομιλητές   

Λωρέτα Θωμαίδου : Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Αναπτυξιακής Παιδιατρικής   

ΕΚΠΑ   

« Πρώτη Πανελλαδική 'Έρευνα για την Εκτίμηση του Επιπολασμού των  

Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά στην Ελλάδα »   

Σχολιαστές   

Δημήτριος Ζαφερίου : Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νευρολογίας -   

Αναπτυξιολογίας, Διευθυντής Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο  
Θεσσαλονίκης ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’    

Ευάγγελος Παύλου: Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Νευρολογίας,  

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘ΑΧΕΠΑ’ Θεσσαλονίκης   

Ευθυμία Βαργιάμη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής  

Νευρολογίας,  Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης   

‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’    

*** Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή σε ερωτήσεις  από τους παιδιάτρους   
*** Οι ερωτήσεις θα είναι προφορικές ή γραπτές  

Διεύθυνση:  Αλ. Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1  Τηλ.:  +302310948439   site: https://peve.gr  mail:  info@peve.gr I paediatriki.ve@gmail.com   

Join Zoom Meeting   
 

https://authgr.zoom.us/j/96709303543?pwd=SUxPM0h3WWQzdC9jVDBoZ2ROMTB  
 

 Ddz09   

https://authgr.zoom.us/j/96709303543?pwd=SUxPM0h3WWQzdC9jVDBoZ2ROMTBDdz09
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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,   

Όπως ενημερωθήκατε από την επιστολή που σας αποστείλαμε στις 24 και 30 Νοεμβρίου 2021, στα πλαίσια της  

συνεχιζόμενης παιδιατρικής εκπαίδευσης , άρχισαν τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα  περίοδου2021-2023,  που   

απευθύνονται σε ειδικευόμενους και ειδικούς γιατρούς, που επιθυμούν να ‘ξανα’ενημερωθούν για τη γενική  

παιδιατρική και τις επιδεξιότητές της.    

Να θυμήσουμε, ότι κατά τη διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων θα υπάρχουν ‘ερωτήσεις-δημοσκοπήσεις ’ στις  

οποίες οι συμμετέχοντες θα απαντούν ΑΝΩΝΥΜΑ. Τα αποτελέσματα θα φαίνονται άμεσα. Με τον τρόπο αυτό θα  

ελέγχει ο καθένας τη γνώση του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.    

Τα Φροντιστηριακά Διαδραστικά μαθήματα  θα πραγματοποιούνται την ημέρα της τακτικής μηνιαίας συνεδρίας της  

ΠΕΒΕ στις ώρες 19.00-20.15, διαδικτυακά, στο ίδιο link.   

Στη συνέχεια (20.30-22.00) θα ακολουθεί η θεματολογία της κύριας εκδήλωσης.    

Σας προσκαλούμε να αγκαλιάσετε αυτή την εκδήλωση, την οποία θα χαρακτήριζα ως ‘παιδιατρικό σχολείο’     

Στην ενότητα αυτή εντάξαμε το θέμα :   

‘ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ   

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ’   

 την ΤΕΤΑΡΤΗ  2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022,  ΩΡΑ 19.00-20.15   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ   

 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ :   

Ευθυμία Βαργιάμη : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας,  Α’ Παιδιατρική   

Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’    
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ελ. Διαμαντή   

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη  

 

***Για τις μηνιαίες εκδηλώσεις της ΠΕΒΕ εγκρίθηκαν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 3 μόρια συνεχιζόμενης   

Ιατρικής εκπαίδευσης (CME).   

***H πιστοποίηση παρακολούθησης των εκδηλώσεων της ΠΕΒΕ και τα μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης   

χορηγούνται σε αυτούς που παρακολούθησαν το 60% της εκδήλωσης   

***Τα πιστοποιητικά χορηγούνται κατόπιν αιτήματος στην ΠΕΒΕ   

 

 

Και φυσικά………………………………………….   

ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΕΒΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ   
 

Διεύθυνση:  Αλ. Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1  Τηλ.:  +302310948439   site: https://peve.gr  mail:  info@peve.gr I paediatriki.ve@gmail.com  

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ    

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2023   

 Join Zoom Meeting   

 https://authgr.zoom.us/j/96709303543?pwd=SUxPM0h3WWQzdC9jVDBoZ2ROMTBDdz09   
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