Ελληνική Εταιρεία για την
Ψυχική Υγεία των
Βρεφών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, μέλος της World Association for Infant Mental Health έχει θέσει
μεταξύ των βασικών της στόχων την προαγωγή της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας της
περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου, όλων των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στην περίοδο αυτή. Ουσιαστικό μέσο
επίτευξης του στόχου μας αυτού αποτελεί η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεπιστημονικών ομάδων συζήτησης
κλινικού υλικού.
Στο πλαίσιο αυτό, συνδιοργανώνεται με τον Τομέα Υγείας του Παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας το
πρόγραμμα: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
Διδάσκοντες είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής
συνεργασίας με στόχο την πρόληψη της (ψυχο)παθολογίας και της νοσηρότητας στη μέλλουσα μητέρα, το νεογνό και την
οικογένεια. Προσδοκούμε επίσης ότι, λόγω των δυσμενών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών οι οποίες περιπλέκουν την
περιγεννητική φροντίδα, το πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας να
συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και λειτουργικούς τρόπους διαχείρισής τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Μαιευτήρες-γυναικολόγους, παιδιάτρους, νεογνολόγους, μαίες, νοσηλευτές,
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επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους.
Απαραίτητη προϋπόθεση: Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών, κατά προτίμηση σε πλαίσιο που
υποδέχεται εγκύους, νεογνά, βρέφη και τις οικογένειές τους. Επίσης, άριστη γνώση (τεκμηριωμένη) Αγγλικών.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 80 ώρες (60 ώρες θεωρητική και 20 ώρες κλινική εκπαίδευση: 10
εκπαιδευτικά διήμερα).
Η έναρξη θα γίνει τον Οκτώβριο 2014, ενώ η λήξη τον Ιούλιο 2015.
Ο τόπος διεξαγωγής είναι οι αίθουσες διδασκαλίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196,
11521 Αθήνα).
Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από την υπεύθυνη διεπιστημονική επιτροπή, μετά από συνέντευξη.
Κόστος συμμετοχής: 600 ευρώ (μπορεί να καταβληθεί σε 3 δόσεις).
Για το αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής: http://www.waimhgreece.org.gr & http://www.nsph.gr
Για επικοινωνία, στο e-mail infanthealth2014@gmail.com και στο τηλ. 210-6747954 κ. Γιαμού (κάθε Δευτέρα και
Πέμπτη 18:00 – 20:00 μ.μ. από 01/09 – 06/10).
Δηλώσεις συμμετοχής έως 26/9/2014
Δρ. Μερόπη Μιχαλέλη
Ψυχαναλύτρια
Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας
για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών
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Τάκης Παναγιωτόπουλος
Παιδίατρος
Καθηγητής Τομέα Υγείας του Παιδιού
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Έχει ζητηθεί μοριοδότηση του προγράμματος στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης των Ιατρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών www.waimhgreece.org.gr
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, www.nsph.gr
Email: infanthealth2014@gmail.com

