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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ
ΠΡΌΕΔΡΌΥ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι μεγάλη χαρά για εμένα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Συλλό-
γου Μαιών - Μαιευτών Ναυπλίου (ΝΠΔΔ) η διοργάνωση του «13ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Μαιών - Μαιευτών», με θέμα την Τεκμηρίωση στη Μαιευτική (Evidence – Based 
Midwifery) από το Σύλλογό μας, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, το Ναύπλιο, από 
18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι διοργανωτές και οι επιτροπές του Συνεδρίου καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
εν μέσω χαλεπών καιρών, να παρουσιάσουμε στη μαιευτική και ευρύτερη επιστημο-
νική κοινότητα, ένα κατά το δυνατό άρτιο επιστημονικά και οργανωτικά Συνέδριο, με 
πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Τα θεωρητικά και κλινικά φροντιστήρια, η 
θεματολογία των διαλέξεων και των στρογγυλών τραπεζών, τα debates αλλά και το «1ο 
Συμπόσιο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Λαογραφίας της Μαιευτικής», παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά σε Μαιευτικό Συνέδριο, όπως επίσης για πρώτη φορά γίνεται χρήση των 
σύγχρονων τεχνολογιών (e - posters, σύστημα barcode) αλλά και της αιγίδας της Παγκό-
σμιας Συνομοσπονδίας Μαιών (ICM).

Στόχος μας είναι η προσφορά στη μαιευτική κοινότητα και στους φοιτητές που αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα της, ενός ολοκληρωμένου Συνεδρίου, παρουσιάζοντας στους 
συνέδρους τις νέες επιστημονικές - ερευνητικές εξελίξεις που αφορούν στην επιστήμη 
μας αλλά και στους συναφείς με αυτή τομείς, τονίζοντας τη σημασία της τεκμηρίωσης 
στην κλινική πράξη, με στόχο τη σύγχρονη, ολιστική και εμπεριστατωμένη παροχή υπη-
ρεσιών υγείας στη μητέρα, στη γυναίκα και στην οικογένεια γενικότερα.

Παράλληλα με το επιστημονικό μέρος, το Συνέδριο θα αποτελέσει μια ιδανική ευκαιρία 
για σύσφιξη των διαπροσωπικών σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών 
αλλά και για περιήγηση στην Αργολίδα, έναν τόπο στενά συνδεδεμένο με την αρχαία και 
νεότερη ιστορία της χώρας μας, καθώς σημαντικοί αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι 
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση (Μυκήνες, Αργος, Τίρυνθα, Επίδαυρος κ.λ.π.).

Με την ευχή να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθειά μας τόσο με τη φυσική σας παρουσία 
στο Συνέδριο όσο και με την αποστολή εργασιών, σας περιμένουμε στο όμορφο Ναύπλιο.

Με τιμή,
Μιχάλης Μώρος

RM, MSc, PhDc
Πρόεδρος του Συνεδρίου



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ
ΠΡΌΕΔΡΌΥ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής, να 
σας προσκαλέσω στο «13ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Μαιών/των» με την φιλοδοξία ότι 
και αυτό το συνέδριο θα έχει μεγάλη επιτυχία .

Σήμερα, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνοβιολογίας και ο όγκος των πληροφοριών που 
προστίθενται, κάνει επιτακτική την ανάγκη και αποτελεί πρόκληση η κατάκτηση της 
νέας γνώσης.

Στόχος όλων μας είναι ο συνεχής αγώνας προκειμένου να αναδειχθεί το υψηλής στάθμης 
επιστημονικό και κοινωνικό έργο που επιτελούμε και να διατηρήσουμε και να επαυξή-
σουμε τους δεσμούς μας με τους συναδέλφους μας αλλά και με άλλους επαγγελματίες 
στο χώρο της υγείας.

Η πρόσκλησή μας σε λιγότερο ιδανικές συνθήκες αντικατοπτρίζει την υπόσχεση ότι το 
Συνέδριο αυτό θα παρέχει τεκμηριωμένες νέες γνώσεις στο χώρο της μαιευτικής επιστή-
μης από διαφόρους επιστήμονες που θα υποστηρίξουν τους καρπούς της έρευνάς τους. 

Το Συνέδριο αυτό στο ιστορικό Ναύπλιο αποτελεί τόπο συνάντησης των μελών της κοι-
νότητας των Μαιών/των προβάλλοντας την επιτακτική ανάγκη της πολύπλευρης ενημέ-
ρωσης που απαιτεί το σήμερα.

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην επι-
τυχία του Συνεδρίου.

Με τιμή
Αικατερίνη Λυκερίδου

Καθηγήτρια Μαιευτικής 
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

Α. Μαιευτική
Φυσιολογία	&	Παθολογία	εγκυμοσύνης,	τοκετού	και	λοχείας

Ψυχική	υγεία	στην	περιγεννητική	περίοδο
Βιοηθική	και	Νομοθεσία	στη	Μαιευτική
Επείγουσες	καταστάσεις	στη	Μαιευτική	

Πρωτοβάθμια	Φροντίδα	στη	Μαιευτική	και	Γυναικολογία
Ιστορία,	φιλοσοφία	και	λαογραφία	της	Μαιευτικής	στην	Ελλάδα

Πρωτόκολλα,	κατευθυντήριες	οδηγίες	και	τεκμηριωμένη	φροντίδα	στη	Μαιευτική
Υπογονιμότητα	–	υποβοηθούμενη	αναπαραγωγή
Τεχνολογία	και	πληροφορική	στη	Μαιευτική

Βλαστοκύτταρα	–	Γενετική	και	εφαρμογές	της	στη	Μαιευτική
Μαιευτική	έρευνα	και	τεκμηρίωση

Προετοιμασία	γονεϊκότητας

Β. Γυναικολογία
Παθολογία	της	Γυναίκας

Επείγουσες	καταστάσεις	στη	Γυναικολογία
Γυναικολογικοί	καρκίνοι,	πρόληψη	και	HPV	εμβόλια
Εμμηνόπαυση	–	φροντίδα	γηράσκουσας	γυναίκας

Γυναικεία	σεξουαλικότητα	–	διαταραχές	σεξουαλικής	λειτουργίας
Εφηβική	Γυναικολογία,	αντισύλληψη,	οικογενειακός	προγραμματισμός

Σεξουαλικά	μεταδιδόμενα	νοσήματα

Γ. Εμβρυο και νεογνό
Παθολογία	του	εμβρύου	και	του	νεογνού
Ενδομήτριες	επιδράσεις	στο	έμβρυο

Μητρικός	Θηλασμός:	ερευνητικά	δεδομένα
Τεκμηριωμένη	φροντίδα	νεογνού	–	νεογνική	ανάνηψη

Προωρότητα:	πρόγνωση	και	αντιμετώπιση
Διατροφή	του	νεογνού	και	του	βρέφους

Δ. Γενικά θέματα
Πολιτικές	Υγείας	και	Διοίκηση	–	οικονομικά	της	υγείας
Μαιευτική	εκπαίδευση	και	συνεχιζόμενη	εκπαίδευση

Ενδονοσοκομειακές	λοιμώξεις	
Ενδοκρινικοί	διαταράκτες,	περιβάλλον	και	υγεία

Επίδραση	των	συνθηκών	κρίσης	στην	υγεία	της	οικογένειας

ΘΕΩΡΗΤΊΚΑ ΚΑΊ ΚΛΊΝΊΚΑ ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΡΊΑ

1.	 Αποκατάσταση	κακώσεων	περινέου
2.	 Ανάνηψη	νεογνού
3.	 Αντιμετώπιση	επειγόντων	περιστατικών	στη	Μαιευτική	και	Γυναικολογία
4.	 Κυοφορώντας	την	Ειρήνη	(φροντιστήριο	προγεννητικής	ψυχολογίας)
5.	 Καρδιοτοκογραφία
6.	 Πρωτοβάθμια	Φροντίδα	στη	Μαιευτική	και	Γυναικολογία
7.	 Φαρμακολογία	και	συνταγογράφηση	στη	Μαιευτική
8.	 Ερευνα	στη	Μαιευτική	–	συγγραφή	επιστημονικής	εργασίας

1o ΣΥΜΠΟΣΊΟ ΊΣΤΟΡΊΑΣ, ΦΊΛΟΣΟΦΊΑΣ ΚΑΊ ΛΑΟΓΡΑΦΊΑΣ 
ΤΟΥ ΜΑΊΕΥΤΊΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Στα	πλαίσια	του	13ου	Πανελλήνιου	Συνεδρίου	θα	πραγματοποιηθεί	το	1 o	Συμπόσιο	με	θέμα	την	ιστο-
ρία,	τη	φιλοσοφία	και	λαογραφία	της	Μαιευτικής	στην	Ελλάδα.	Η	θεματολογία	θα	ανακοινωθεί.



ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 13ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

έως 31/07/14 από 01/08/14

Μέλη ΣΕΜΜ Ναυπλίου 100€ 100€

Μέλη λοιπών Συλλόγων 
Μαιών - Μαιευτών 100€ 120€

Προπτυχιακοί φοιτητές* 20€

Ανεργες Μαίες/Μαιευτές** 50€

Ίατροί και λοιποί 
επαγγελματίες υγείας 120€

Συνοδά μέλη 50€

Κλινικά Φροντιστηρία1

Κακώσεις περινέου

20€Μαιευτικά Επείγοντα

Ανάνηψη νεογνού

Λοιπά φροντιστήρια 10€

* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές πληρώνουν κανονικό κόστος συμμετοχής. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν κανονικά στο 
gala, στα coffee breaks και σταγεύματα και θα λάβουν συνεδριακό υλικό.

** Απαιτείται επίδειξη κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.

1 Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαιτείται προεγγραφή και συμμετοχή στο θεωρητικό 
μέρος και ισχύει μόνο για Μαίες – Μαιευτές και ιατρούς. On site εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο 
στην περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων. Ανεργοι και φοιτητές θα πληρώσουν κανονικό κόστος 
στα φροντιστήρια.



ΟΔΗΓΙΕΣ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Ε.Α.	&	E-POSTERS):

Υποβολή Εργασιών: έως 6 Απριλίου 2014

1.	 Η	υποβολή	γίνεται	μόνο	ηλεκτρονικά	στο	http://www.13midwives2014.mdcongress.gr
2.	 H	περίληψη	των	εργασιών	πρέπει	να	έχει	έκταση	μίας	σελίδας	Α4	(ARIAL	GREEK	ή	ARIAL,	μέγε-

θος	12pt	και	δεν	θα	πρέπει	να	υπερβαίνει	τις	250	λέξεις).	Eφ’	όσον	γίνουν	δεκτές,	όποιος	επιθυ-
μεί	θα	πρέπει	να	υποβάλλει	ένα	κείμενο	έκτασης	2-3	σελίδων,	συμπεριλαμβανομένης	και	της	
βιβλιογραφίας,	και	με	αυτή	τη	μορφή	θα	περιληφθούν	στα	πρακτικά	του	συνεδρίου.	Στα πρα-
κτικά, θα συμπεριληφθούν μόνο τα κείμενα που θα σταλούν έγκαιρα.

3. ΣΗΜΑΝΤΊΚO:	Οι	εργασίες	θα	γίνονται	δεκτές	μόνο	στην	περίπτωση	που	τουλάχιστον	ένας	από	
τους	συγγραφείς	έχει	καταβάλει	τα	δικαιώματα	εγγραφής	στο	Συνέδριο	(για	κάθε	μία	πληρω-
μένη	εγγραφή	αντιστοιχεί	1	εργασία).

4.	 Οι	συγγραφείς	είναι	φρόνιμο	να	επιβεβαιώσουν	τηλεφωνικά	την	παραλαβή	των	περιλήψεών	
τους	στο	210.60.74.208.	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Οι	περιλήψεις	των	εργασιών	θα	δημοσιευθούν	με	απ’	ευθείας	αναπαραγωγή	από	το	πρωτό-
τυπο	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	εργα-

σία	και	τα	αρχικά	των	ονομάτων	θα	έπονται	των	επωνύμων,	π.χ.	Παπαδόπουλος	Γ.,	Γεωργίου	
Θ.,	κλπ.)

• Ακολουθεί	με	πλάγια	 γραφή	η	 ιδιότητα	του	κάθε	συγγραφέα,	δίπλα	από	τον	 εκθέτη	και	
ο	τόπος	εργασίας	ή	το	ίδρυμα	προέλευσής	της	(π.χ.	Μαία,	MSc,	PhD,	Νοσοκομείο	«Αλεξάν-
δρα»).	Οι	μεταπτυχιακοί	φοιτητές	και	οι	υποψήφιοι	διδάκτορες	αναφέρουν	αντίστοιχα	MSc	
(cand.)	και	PhD	(cand.)	και	το	τμήμα	των	σπουδών	τους	(πχ	Ιατρική	Σχολή	Πανεπιστημίου	
Αθηνών)

 Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• 	α)	Σκοπό	εργασίας,	β)	Υλικά	και	μέθοδος,	γ)	Αποτελέσματα	-	Συμπεράσματα
• 	Στα	συμπεράσματα	να	αναφέρουν	τους	πιθανούς	τρόπους	εφαρμογής	των	αποτελεσμάτων	

τους	στην	κλινική	άσκηση	της	Μαιευτικής.
• 	Υποδείξτε	τον	επιθυμητό	τρόπο	παρουσίασης	της	εργασίας	σας	(εάν	είναι	ΕΑ	ή	e-P).
Σε	κάθε	περίπτωση	η	Επιστημονική	Επιτροπή	διατηρεί	το	δικαίωμα	της	τελικής	απόφασης	του	
τρόπου	παρουσίασης	της	εργασίας.

5.	 Κάθε	συγγραφέας	έχει	δικαίωμα	παρουσίασης	έως	δύο	προφορικές	και	αναρτημένες	ανακοι-
νώσεις	ως	κύριος	συγγραφέας	ενώ	μπορεί	να	συμμετέχει	σε	περισσότερες

6.	 Μετά	τη	λήξη	της	προθεσμίας	υποβολής	καμιά	εργασία	δε	θα	γίνει	αποδεκτή.	Για	το	λόγο	αυτό	
παρακαλούνται	οι	συγγραφείς	να	στείλουν	τις	περιλήψεις	εντός	του	προκαθορισμένου	χρόνου	
που	έχει	αποφασιστεί	από	την	Οργανωτική	Επιτροπή.

7.	 Περιλήψεις	που	δε	θα	συνοδεύονται	από	επαρκή	στοιχεία	των	συγγραφέων,	περιλαμβάνουν	
παραπλανητικούς	ή	μη	αποδεκτούς	τίτλους	καθώς	και	όσες	δε	θα	περιλαμβάνουν	τα	αποτελέ-
σματα	της	εργασίας,	θα	απορρίπτονται.

ON-LINE	ΕΓΓΡΑΦΕΣ	&	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
www.13midwives2014.mdcongress.gr



Βράβευση εργασιών

Η	Οργανωτική	Επιτροπή	του	«13ου	Πανελλήνιου	Συνεδρίου	Μαιών	–	Μαιευ-
τών»	αποφάσισε	να	βραβευτούν	συνολικά	4	εργασίες	από	Ελλάδα	και	Κύπρο	
ως	εξής:

• Βραβείο	καλύτερης	ελεύθερης	ανακοίνωσης

• Βραβείο	καλύτερης	ηλεκτρονικά	αναρτημένης	ανακοίνωσης

• Βραβείο	καλύτερης	ελεύθερης	ή	ηλεκτρονικά	αναρτημένης	ανακοίνωσης	
που	προέρχεται	από	προπτυχιακό	φοιτητή

• Ειδικό	βραβείο	του	ΣΕΜΜ	Ναυπλίου	στην	καλύτερη	ελεύθερη	ή	ηλεκτρο-
νικά	αναρτημένη	ανακοίνωση	που	αφορά	αποκλειστικά	εργασία	σχετικά	
με	την	ιστορία	της	Μαιευτικής

Συγγραφείς	 που	 επιθυμούν	 να	 συμμετάσχουν	 στη	 διαδικασία	 βράβευσης	
της	εργασίας	τους	θα πρέπει να αποστείλουν το πλήρες κείμενό της	(και	όχι	
μόνο	περίληψη),	με	την	απαραίτητη	προϋπόθεση	ότι	η	εργασία	τους	θα	είναι	
πρωτότυπη	δηλαδή	δε	θα	έχει	ανακοινωθεί	σε	άλλο	Συνέδριο	και	δε	θα	έχει	
δημοσιευθεί	σε	επιστημονικό	περιοδικό.	Οι	υποψήφιες	προς	βράβευση	εργα-
σίες	θα	κοινοποιηθούν	ανώνυμα	στο	3μελές	Προεδρείο	της	Επιστημονικής	
Επιτροπής,	το	οποίο	θα	τις	βαθμολογήσει	βάσει	συγκεκριμένων	κριτηρίων.	
Οι	 βραβευμένες	 εργασίες	 θα	προκύψουν	 από	 το	 σύνολο	 της	 βαθμολογίας	
τους	σε	επιμέρους	πεδία	και	θα	ανακοινωθούν	σε	ειδική	ενότητα	του	Συνε-
δρίου.	Από	τη	διαδικασία	βράβευσης	αποκλείονται	οι	εργασίες	με	κύριο	συγ-
γραφέα	μέλος	της	οργανωτικής	και	επιστημονικής	επιτροπής	του	Συνεδρίου.
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