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Τελικό
Πρόγραμμα

Νοσοκομειακό θήλαστρο
Symphony της Medela
®

Με τόσα πλεονεκτήματα,
που συμφωνούμε όλες
ότι η επιλογή του είναι η καλύτερη.
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Φεβρουαρίου 2022 Τμήματος Μαιευτικής ΠΔΜ

Σύγχρονα Μαιευτικά Θέματα στη Μετά-COVID-19 Εποχή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι

Μέσα από τις πολλές δυσκολίες που μας προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 είμαστε
στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στη διοργάνωση του Webinar με το επίκαιρο
θέμα «Σύγχρονα μαιευτικά θέματα στη μετά-COVID-19 εποχή» που διοργανώνει το Τμήμα
Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η πανδημία έθεσε νέους όρους σε βασικές αρχές της περιγεννητικής φροντίδας εγκύου
και νεογνού. Ήδη όλοι οι επαγγελματίες υγείας προσαρμόζονται σε νέες πρακτικές στη
μετά-Covid εποχή. Έτσι πιστεύουμε ότι τα επίκαιρα θέματα της ημερίδας (εμβολιασμοί
της εγκύου στην εποχή covid, σύγχρονα δεδομένα στο φυσιολογικό τοκετό, ο ρόλος της
διατροφής στην κύηση - νεότερα δεδομένα: η χρήση γαλακταγωγών στον θηλασμό) θα
βοηθήσουν το ιατρικό, μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα
θέματα να προσαρμοσθεί με τεκμηριωμένη γνώση και περισσότερη εμπειρία.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Με τιμή
Δρ. Μαρία Τζητηρίδου
Παιδίατρος-Νεογνολόγος
Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:00-09:30

Χαιρετισμοί

		 Σαριαννίδης Νικόλαος
		

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

		 Δαρδαβέσης Θεόδωρος
		

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

		 Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος
		

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

		 Ιακωβίδου Νικολέττα
		 Αντιπρόεδρος Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας
		 Σαββίδης Σεραφείμ
		 Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 			
		

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

09:30-10.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
		 Προεδρείο: Π. Μπογιατζίδης
		
		

Εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης στους επαγγελματίες υγείας
Π. Γκορέζης

		 Συζήτηση

10:00-11:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
		 COVID-19: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
		 Προεδρείο: Χ. Τσακαλίδης, Μ. Τζητηρίδου
		
		

Εμβόλια και κύηση: Νεότερα δεδομένα
Μ. Τζητηρίδου

		
Εμβόλια κατά του Covid-19. Νεότερα δεδομένα για την ασφάλεια και
		 αποτελεσματικότητα
		
Γ. Παπαζήσης
		
Ο φυσικός τοκετός στην μετά-Covid-19 εποχή: Προκλήσεις και 		
		 προοπτικές
		
Δ. Παπουτσής
		

Συζήτηση 		
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11:00–11:30
ΔΙΑΛΕΞΗ
		 Προεδρείο: Μ. Τζητηρίδου
		
		
Γαλακταγωγά και μητρικός θηλασμός
		
Ν. Ιακωβίδου
		 Συζήτηση

11:30-12:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
		
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID-19 ΕΠΟΧΗ
		 Προεδρείο: Α. Ίτζιου, Π. Εσκιτζής, Δ. Παπουτσής
		
		
		

Ο ρόλος της διατροφής στην επίτευξη αντιοξειδωτικής άμυνας κατά
την κύηση
E. Kοντοπίδου

		
		
		

Οφέλη μητρικού θηλασμού στο μικροβίωμα του εντέρου των νεογνών
με χρήση υβριδιστών RNA
Α. Τσιότσιας

		
		

Ανωμαλίες πρόσφυσης πλακούντα - Επιπωματικός πλακούντας
Π. Εσκιτζής

		 Συζήτηση

12:30

Λήξη Webinar - Συμπεράσματα
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ
- ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Παπαζήσης Γεώργιος
Ψυχίατρος, Αν. Καθηγητής Κλινικής
Φαρμακολογίας,
Επ. Υπεύθυνος Μονάδας Κλινικών
Ερευνών ΕΜΒΙΕΕ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Γκορέζης Παναγιώτης
Επ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών ΑΠΘ
Εσκιτζής Παναγιώτης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
Επ. Καθηγητής Τμήματος Μαιευτικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ

Παπουτσής Δημήτριος
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
Επ. Καθηγητής Τμήματος Μαιευτικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ

Ιακωβίδου Νικολέττα
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας
ΕΚΠΑ,
Διευθύντρια Νεογνολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο Αρεταίειο,
Διευθύντρια ΠΜΣ "Αναζωογόνηση"
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

Τζητηρίδου Μαρία
Παιδίατρος - Νεογνολόγος,
Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ
Τσακαλίδης Χρήστος
Καθηγητής Παιδιατρικής-Νεογνολογίας
ΑΠΘ, Β΄ Νεογνολογική κλινική και μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΑΠΘ,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου

Ίτζιου Αικατερίνη
Βιολόγος, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος
Μαιευτικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ
Kοντοπίδου Ειρήνη
Κλινική διαιτολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ,
Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας ΠΔΜ

Τσιότσιας Αρσένης
Βιολόγος, Επ. Καθηγητής Τμήματος
Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ

Μπογιατζίδης Παναγιώτης
Διοικητής 3ης ΥΠΕ, Τμήμα Μαιευτικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ
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διαθέσιμο στο σώμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
αναπτύξαμε την κατοχυρωμένη πατέντα Silitidil για το
‘
piulatte.
Το Silitidil συνδυάζει σιλυμαρίνη από το γαϊδουράγκαθο
με φωσφολιπίδιο. Αυτό αυξάνει σημαντικά τη
διαθεσιμότητα και την απορρόφηση του εκχυλίσματος
στο έντερο.
Ο συνδυασμός των βιταμινών Β12 και D3 και της
κατοχυρωμένη πατέντας Silitidil δημιουργεί το μοναδικό
σύμπλεγμα lacta-plus.
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α lacta-plus
ες

O\EXPPDULDQXP ǁǜǳǟǩǮǪǗǞǥǜǣǩ

Ευχάριστη γεύση, εύκολo
στη χρήση

νη πατέντα Silitidil.

* Πηγή: καταναλωτική έρευνα lifecycle για την Humana, Μάιος 2016.

Συμπλήρωμα διατροφής για θηλάζουσες μητέρες

ASAN A.E.
‘
αμίνες Β12 και D3. Η βιταμίνη Β12
Το piulatte
αποτελείται από πολύτιμα συστατικά και
Λεωφ.
Κηφισίας
188, 15451
Ψυχικό
της κόπωσης και στηρίζει τις
έχει μια ευχάριστα ήπια γεύση. Είναι εύκολο
στη χρήση:
εια μιας από τις μεγαλύτερες
1 φορά την ημέρα,
ιδανικά
απόγευμα,fax:
διαλύστε
ένα
τηλ.:
210 το
6720120,
210 6722954
μού - της κούρασης*.
φακελάκι σε 150-200 ml νερό ή άλλο υγρό και πιείτε το
Η Humana
υποστηρίζει
www.humana.gr Σύμπλεγμα lacta-Plus με βιταμίνες
μια ώρα πριν ή μετά από το φαγητό.
ει στη διατήρηση υγιών οστών
τις θηλάζουσες
Η διάρκεια μητέρες
της κατανάλωσης εξαρτάται από τις και με κατοχυρωμένη πατέντα Silitidil
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μπορεί να ληφθεί για όσο διάστημα
μα γαϊδουράγκαθου.
κατοχυρωμένη πατέντα
συνεχίζει να ωφελεί τη θηλάζουσα μητέρα.
Ηείναι
βιταμίνη
Β12 συμβάλλει στη μείωση της κόπωκαθου δεν
άμεσα
υτός είναι ο λόγος για τον οποίο
Θρεπτικά συστατικά
Ανά μερίδα
σης και στηρίζει τις μητέρες
κατά της
κούρασης.
ǏǤǦǮǜǪǚǧǢ
και άλλες ουσίες
ανά 100g (1 φακελάκι)
υρωμένη πατέντα Silitidil για το
Silitidil®
ǜæǵ
ǒǲǬǯǩǦǤæǚǟǤǩ

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στη διατήρηση υγιών
Βιταμίνη B12

λυμαρίνη από το γαϊδουράγκαθο
αυξάνει οστών.
σημαντικά τη
απορρόφηση του εκχυλίσματος

Βιταμίνη D3

µg
µg

10
0,5
(400% NRV*) (20% NRV*)

20
1
(400% NRV*) (20% NRV*)

Το piulatte περιέχει επίσης εκχύλισμα
αμινών Β12
και D3 και της
γαϊδουράγκαθου.

ας Silitidil δημιουργεί το μοναδικό
lifecycle για την Humana, Μάιος 2016.

Silitidil®
από τα οποία Σιλυμαρίνη
από τα οποία
Φωσφατιδυλοσερίνη

mg
mg

8000
2600

400
130

mg

2600

130

*NRV: Τιμή αναφοράς θρεπτικών ουσιών σύμφωνα
με τον κανονισμό της Ε.Ε. 1169/2011

+

=

+

=

ǞǜǳǟǩǮǪǗǞǥǜǣǩ

Περιεχόμενο
προϊόντος: 70g,
14 φακελάκια
των 5g.
Silitidil®

ǀǤǭǜǚǧǢ%12ǥǜǤ'

ǏǶæǦǠǞǜ
lacta-plus

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες διατροφικές

πληροφορίες στην συσκευασία του προϊόντος.
Ο συνδυασμός βιταμινών
& φυτικών
Η σωστήέναυποστήριξη
συστατικών σχηματίζουν
μοναδικό
σύμπλεγμα lacta-plus
για μία ευχάριστη
γκαθου
που ταιριάζει
a-Plus με βιταμίνες
Δοκιμάστε το κι εσείς!
εμπειρία
θηλασμού,
ωμένη πατέντα Silitidil στις ανάγκες σας
υποστηρίζοντας
τις μητέρες σε αυτή την
υρίως από την περιοχή
Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας,
ται και στη
Γερμανία.
η Humana
παρέχει σε για
μητέρες
και παιδιά
συμπληρώματα
ιδιαίτερη
περίοδο
ανάγκης
τον
οργανισμό
οι λευκές κηλίδες στα
διατροφής που έχουν αναπτυχθεί με βάση τις
γάλα της τους.
«Παρθένου
επιστημονικές γνώσεις και συνιστώνται από ειδικούς.

=

αι την αγγλική

Silitidil®

ǬǯǩǦǤæǚǟǤǩ

ǧǢ%12ǥǜǤ'

=
ǏǶæǦǠǞǜ
lacta-plus

Η φυσική ενίσχυση
100
για τη θηλάζουσα μητέρα
Natural
%

Θηλασμός...
για τη διατήρηση
μιας μοναδικής σχέσης
΄
piulatte
- με τις σημαντικές βιταμίνες (Β12 και D3)
και το πολύτιμο εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το επιστημονικό περιοδικό
Nutrients - συνεργάτης του διεθνούς οργανισμού

XPPDULDQXP ǁǜǳǟǩǮǪǗǞǥǜǣǩ

ASANPiulatte
A.E.
Η χορήγηση του Humana
πετυχαίνει ανώτερα ποσοστά θηλασμού σε
Λεωφ. Κηφισίας 188, 15451 Ψυχικό
σύγκριση
με τον εθνικό πληθυσμό.
τηλ.: 210 6720120,
fax: 210 6722954
www.humana.gr

Το ποσοστό αύξησης βάρους των νεογνών, παρέμεινε σε ιδανικά επίπεδα
καθ΄όλη τη διάρκεια7της χορήγησής του.
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ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνία
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022
Πλατφόρμα επιστημονικής εκδήλωσης
Για την προβολή και παρακολούθηση του Webinar θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα
που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.
Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής
αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγηση της εκδήλωσης.
Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στην εκδήλωση θα χορηγηθούν 3 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD
credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Κονκάρδα συνέδρων
Σε όλους συνέδρους που θα συμμετέχουν, θα αποσταλεί e-κονκάρδα με τα προσωπικά
στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση του Webinar.
Δικαίωμα συμμετοχής
Η εγγραφή στο Webinar είναι δωρεάν.
Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Webinar
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Μαιευτικής
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ | Τηλ.: 2461068050 | e-mail: mw@uowm.gr

Γραμματεία Webinar
Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734, fax: 2310 247746,
e-mail: info@globalevents.gr
Αθήνα: Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους
στη διοργάνωση της εκδήλωσης.
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HAPPY 20
Cicalfate !

Είναι η πιο αναγνωρισµένη επανορθωτική κρέµα
ιδανική κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της
γαλουχίας, κατάλληλη και για το νεογνό:
τραυµατισµοί της θηλής, καισαρική τοµή, ραγάδες
πρωκτού, ερεθισµοί της ευαίσθητης περιοχής,
περιστοµατικοί ερεθισµοί, εκδορές, έγκαυµα,
παράτριµµα ...
H Cicalfate+ περιέχει το 1ο µεταβιοτικό επουλωτικό
συστατικό C+Restore προερχόµενο από τη µοναδική
µικροχλωρίδα του ιαµατικού Νερού της Avène.

Σήµερα η Cicalfate γιορτάζει τα
20 χρόνια προσφοράς
στην επανόρθωση του δέρµατος!
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