


Μερικές  από  τις  δράσεις  και 
παρεμβάσεις  της  Ένωσης

• Υλοποίηση επιμορφωτικού Σεμιναρίου με ομιλητές μέλη μας σε Θάσο και Σύρο

• Επανειλημμένες συναντήσεις με τις διοικήσεις των ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για το 

πρόβλημα των δωρεάν εξετάσεων και του αθέμιτου ανταγωνισμού

• Παρέμβαση για την χορήγηση φυματίνης όταν υπήρχαν ελλείψεις

• Παρεμβάσεις και υπομνήματα στο Υπουργείο για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά στα 

νοσοκομεία

• Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΕΟΦ για δημιουργία κίτρινης κάρτας εμβολίων

• Μετά από εισήγησή μας επιστολή μέσω της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ακαδημίας στον 

WHO για το θέμα του εμβολιασμού των προσφύγων 

• Παρεμβάσεις στην αρχή προσωπικών δεδομένων

• Παρέμβαση για το νέο βιβλιάριο υγείας των Παιδιών με επιστολή μας στο Υπουργείο 

Υγείας



• Παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υγείας με επιστολές μας για την ένταξη του Bexsero

στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

• Συμμετοχή με άλλες επαγγελματικές Ενώσεις και τον ΙΣΑ σε συζητήσεις και 

αποφάσεις για τρέχοντα θέματα στον χώρο της υγείας

• Συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης στην Επιτροπή Εκπαίδευσης για την λήψη 

ειδικότητας στην Παιδιατρική του ΚΕΣΥ

• Συμμετοχή δύο μελών μας στην Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για τα δικαιώματα 

ληπτών υγείας

• Δημιουργία φόρμας άρνησης εμβολιασμού

• Δημιουργία αφίσας για την κατάχρηση αντιβιοτικών και την αντοχή των μικροβίων

• Δημιουργία αφίσας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον ιδιώτη παιδίατρο

• Δημιουργία φυλλαδίου για τους μύθους και τις αλήθειες για τα εμβόλια

• Επιστολές στο Υπουργείο Υγείας για το θέμα του εμβολιασμού των προσφύγων

• Συχνές παρεμβάσεις στην ΗΔΙΚΑ για την απλοποίηση και την βελτίωση της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης



• Καταγγελία της ΠΑΚΟΕ για απίστευτο δημοσίευμα σχετικά με το Gardasil

• Αγωγή από την ΠΑΚΟΕ εναντίον μας και δική μας για την ΠΑΚΟΕ που θα εκδικαστούν 

τον προσεχή Απρίλιο

• Υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για γονείς, στις πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ

• Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας childrencare.gr

• Δημιουργία βίντεο και σχετικής καμπάνιας για την παγκόσμια ημέρα κατά της 

μηνιγγίτιδας

• Συμμετοχή του προέδρου της Ένωσης στο Επιστημονικό Ινστιτούτο του ΠΙΣ

• Γραπτή πρόταση στο ΚΕΣΥ για αύξηση των ηλικιακών ορίων στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας στην Παιδιατρική από τα 16 στα 18 χρόνια

• Παρέμβαση και επιστολές διαμαρτυρίας στην Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, 

για το σποτ με τον παιδίατρο και την σεξουαλική παρενόχληση

• Συμφωνία συνεργασίας με τον Καθηγητή κ Γ. Χρούσο και την 1η Πανεπιστημιακή 

Παιδιατρική Κλινική Αθηνών

• Προσφορές στα μέλη της Ένωσης από διάφορες εταιρίες

• Πολύ συχνή ενημέρωση των μελών μας με email 





















Προσεχείς δράσεις

Ιανουάριος 2018  

• Κοπή πίτας και γνωριμία μελών

• Φροντιστηριακό σεμινάριο για τα μέλη μας με θέμα τον μητρικό 

θηλασμό

• Φροντιστηριακό σεμινάριο για τα μέλη μας με θέμα: "Το παιδιατρικό 

ιατρείο στο νέο περιβάλλον των media: πού βρίσκεται η ευκαιρία;"

Μάρτιος 2018  

• Φροντιστηριακό Σεμινάριο για τα μέλη μας με θέμα: «Η 

αντιμετώπιση της ατοπίας στο ιατρείο»






