2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητές/οι συνάδελφοι, μαίες, μαιευτές, μαιευτήρες, συνεργάτες και φίλοι Με μεγάλη
χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής
Εταιρείας και εγώ προσωπικά, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 2ο Πα
νελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας, που θα διοργανωθεί από 4 – 6 Οκτωβρίου
2013 στο Ξενοδοχείο Larissa Imperial, με θέμα «Φυσιολογικός Τοκετός».
Η ψυχοπροφυλακτική, βασιζόμενη στην μαιευτική επιστήμη προάγει την ολιστική αντι
μετώπιση της περιγεννητικής περιόδου, με γνώμονα την αδιαμφισβήτητη αλληλεπί
δραση μεταξύ βιολογίας και συναισθήματος.
Οι μέθοδοι της ψυχοπροφύλαξης ή της προετοιμασίας για γονεϊκότητα, είναι ζωντανές,
εξελίσσονται και προχωρούν παράλληλα με τους νέους ανθρώπους, που βρίσκονται
σε αναπαραγωγική ηλικία. Προσαρμόζονται στις εκάστοτε σύγχρονες αντιλήψεις και πε
ποιθήσεις που καθορίζονται από τις συμπεριφορές των ανθρώπων και των κοινωνιών.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η δια βίου εκπαίδευση για την υψηλού επιπέδου παροχή
μαιευτικών υπηρεσιών από τους επαγγελματίες υγείας. Στις μέρες μας, η διασφάλιση
της φυσιολογικότητας απαιτεί επιστημονική γνώση, εμπειρία και ικανότητα αντικειμενι
κής κρίσης κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος. Στόχος μας επίσης είναι η
σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ μας.
Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις ανθρωπιστικές
αξίες, ώστε να μην μετατραπεί σε κρίση αξιών, όχι τουλάχιστον από εμάς που έχουμε
την τύχη να συμμετέχουμε στο ξεκίνημα της ζωής του ανθρώπου, της οικογένειας και
της κοινωνίας.
Αγαπητές/οί συνάδελφοι και συνεργάτες, το Συνέδριο, μέσω της παρουσίας αξιόλογων
Ελλήνων και Ευρωπαίων ομιλητών, θα μας δώσει την ευκαιρία να μοιραστούμε γνώσεις
και εμπειρίες κατά την άσκηση του μαιευτικού επαγγέλματος στην Ευρώπη και στην Ελ
λάδα και ουσιαστικά να εμπλουτίσουμε και να αναβαθμίσουμε την άσκηση του επαγ
γέλματός μας με στόχο πάντα τη βελτίωση της περιγεννητικής υγείας.
Σας προσκαλώ να τιμήσετε με την παρουσία σας το 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχο
προφυλακτικής Εταιρείας .
Η Πρόεδρος του Συνεδρίου Μάλφα Καλλιόπη Μαία
ενημερωθείτε από το site του συνεδρίου:

Για περισσότερες λεπτομέρειες,

http://psychoprophylaxis2013.mdcongress.gr/index_64.asp
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