
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

18η Ημερίδα: «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ», 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, 2μμ-7:30μμ  
  

Η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ), η Παιδιατρική Εταιρεία 

Κύπρου (ΠΕΚ) και η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου (ΕΠΙΚ) συνδιοργανώνουν την 

18η ετήσια Ημερίδα της ΕΕΠΥΠ, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022. Η Ημερίδα τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα.  

Στην ανατολή του 21ου αιώνα η ανάπτυξη έφερε χιλιάδες ανθρωπογενείς ουσίες και νέες 

τεχνολογίες που η ανάπτυξη τους είναι καλπάζουσα, ξεπερνώντας τις δυνατότητες 

αποτελεσματικού ελέγχου ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως στον αναπτυσσόμενο 

οργανισμό του εμβρύου και του παιδιού. Η πρόκληση για την προστασία τους βασισμένη στο 

δίδυμο «Επιστημονική τεκμηρίωση και Αρχή της Προφύλαξης» είναι τεράστια. Στόχος μας η 

εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση για αποτελεσματική ΠΡΟΛΗΨΗ. Θα έχουμε 

τη χαρά να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους ομιλητές διεθνούς κύρους από την Κύπρο, την 

Ελλάδα, και τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.  

Η Ημερίδα αποτελείται από δύο Ενότητες: την Ενότητα Α’ Το Περιβάλλον και η Υγεία της 

εγκύου και του εμβρύου: Εμβρυϊκός προγραμματισμός - Προγεννητικές και περιγεννητικές 

εκθέσεις – επιπτώσεις - πρόληψη, και την Ενότητα Β’: Οι σύγχρονες προκλήσεις για την υγεία 

του παιδιού: Διαταραχές – Εθισμοί – Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της Covid-19 

στην ψυχοσωματική Υγεία των παιδιών.  

Η Ημερίδα έχει πιστωθεί με 4 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον ΠΙΣ, και 

θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Απευθύνεται κυρίως σε γιατρούς και άλλους λειτουργούς 

υγείας, σε εκπαιδευτικούς, και είναι ανοικτή σε γονείς και το ευρύτερο κοινό. Η συμμετοχή 

είναι δωρεάν, όμως λόγω περιορισμού των θέσεων για την διάθεσή τους θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας, γι’ αυτό συνίσταται η προεγγραφή, μέχρι τις 13/10/2022 με τη συμπλήρωση 

της ακόλουθης φόρμας: bit.ly/3xT8PmD . Το πρόγραμμα και όλο το πληροφοριακό υλικό 

υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα paidi.com.cy/seminar-15-10-2022/ και στη σελίδα στο 

Facebook https://fb.me/e/2EMuNnnnz. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 

+357 97 821802 ή στο email info@paidi.com.cy. 
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