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21ου Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 

Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ)  

3/6/2022 

Χαιρετισμός του Πρύτανη, Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 

21ου Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής 

(ΕΕΠΙ). Η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής, 

συμπληρώνει φέτος τα 45 χρόνια από την ίδρυσή της. Η ΕΕΠΙ 

διαχρονικά έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα, αφού έχει 

οργανώσει 20 Πανελλήνια Συνέδρια, περισσότερες από 70 

ημερίδες, το Ευρωπαϊκό Περιγεννητικό Συνέδριο (ECPM) στην 

Αθήνα το 2004 και ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας 15-20 

webinars. 

Η ΕΕΠΙ στην διάρκεια ζωής της έχει στελεχωθεί από 

αξιότατους επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό, Δημόσιο και 
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Ιδιωτικό χώρο, που έχουν συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της 

Περιγεννητικής Φροντίδας στην Χώρα. 

Η εταιρεία αποτελεί σημαντική ιατρική κοινότητα που 

απαριθμεί περίπου 700 μέλη, ιατρούς, κύρια μαιευτήρες-

γυναικολόγους και παιδιάτρους-νεογνολόγους, αλλά γενικότερα 

συνεργαζόμενες ειδικότητες περί την περιγεννητική ιατρική, 

γενετιστές, παιδοκαρδιολόγους, ακτινοδιαγνώστες (υπέρηχο-

MRI), περιγεννητιστές ψυχιάτρους, παιδοχειρουργούς, 

παιδοκαρδιοχειρουργούς, ενδοκρινολόγους και γενικά ιατρούς που 

σχετίζονται με τη μητέρα και το νεογέννητο. 

Η Περιγεννητική Ιατρική, η οποία δεν έχει θεσμοθετηθεί 

ακόμη στην Ελλάδα ως ειδικότητα, αποσκοπεί στην συνεχή 

βελτίωση και καλύτερη έκβαση της περιγεννητικής φροντίδας με 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη μητέρα, το έμβρυο και το 

νεογνό. 

Η Περιγεννητική Ιατρική είναι μία συνεχής εξελισσόμενη 

ειδικότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Τον όρο Περιγεννητική 

Ιατρική εισήγαγε το 1957 ο Άγγλος παιδίατρος νεογνολόγος και 

περιγεννητιστής Peter DUNN, που υπήρξε πρωτοπόρος στην 

εξέλιξη της ειδικότητας. Με τις οργανωτικές, κλινικές και 

ερευνητικές ικανότητές του, την συνεχή επαγρύπνηση και 

καθοδήγησή του συνεισέφερε τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και 

παγκόσμια. Βελτίωσε τον δείκτη της Περιγεννητικής 
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Θνησιμότητας (ΠΘ) στο Bristol σε 3 χρόνια από το χειρότερο στην 

Αγγλία το 1980 στο καλύτερο το 1983. Ο Δείκτης της ΠΘ, 

σημαντικός δείκτης κατάστασης υγείας μιας χώρας, προκύπτει 

από τα Θνησιγενή και τους θανάτους νεογνών στην πρώτη 

εβδομάδα ζωής ανά 1.000 γεννήσεις. Ο δείκτης ΠΘ του Ηνωμένου 

Βασιλείου βελτιώθηκε από 30‰ γεννήσεις το 1965 σε 6‰ το 

2019. Η Περιγεννητική θνησιμότητα Ελλάδα επίσης έχει βελτιωθεί 

σημαντικά και το 2020 είναι 6,75‰.  

Η ΕΕΠΙ επίσης, αποσκοπεί στην δημιουργία εθνικών 

κατευθυντήριων οδηγιών για την συνεχή βελτίωση της 

περιγεννητικής φροντίδας μητέρας-εμβρύου-νεογνού. 

Με ικανοποίηση βλέπω τις μελλοντικές προσδοκίες και 

επιδιώξεις της ΕΕΠΙ, που είναι, μεταξύ άλλων: 

1. Η βελτίωση της συνεργασίας με άλλες εθνικές, ευρωπαϊκές και 

άλλες διεθνείς εταιρείες 

2. H συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού 

περιεχομένου σπουδών (curriculum) 

3. Η συμμετοχή και συμβολή στη δημιουργία ευρωπαϊκών 

περιγεννητικών δικτύων (networks) και τέλος 

4. Η Συνεχής βελτίωση των τεχνικών-πρακτικών της 

περιγεννητικής ιατρικής με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή 

έκβαση μητέρας-νεογνού. 
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Ο Στόχος σας, η συνεχής μείωση του δείκτη της 

περιγεννητικής θνησιμότητας στη χώρα μας, είναι σημαντικός για 

όλους μας. 

Στο Πανεπιστήμιό μας στα ζητήματα αυτά υπηρετούν 

και προσφέρουν πλούσιο έργο διακεκριμένοι επιστήμονες με 

μεγάλη συμβολή στην έρευνα, με διεθνείς συνεργασίες και 

μελέτες και με ευρύτερη αναγνώριση.  

Η Ιατρική μας Σχολή, με όλα τα μέλη της, που πολλά 

βρίσκονται σήμερα και εδώ μαζί μας, έχει κάνει τα τελευταία 

χρόνια τεράστια σταθερά βήματα προς το μέλλον που 

οραματιζόμαστε.  

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι οι Διεθνείς Κατατάξεις 

αναδεικνύουν τη σημαντική θέση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 

ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο τον κόσμο. Το να 

είμαστε στις 200 πρώτες σε κατάταξη παγκοσμίως Σχολές είναι 

εντυπωσιακό με τόσο μεγάλη υποχρηματοδότηση και 

υποστελέχωση. Επίσης, για το μέγεθος της χώρας μας, έχουμε ένα 

σημαντικό αριθμό Highly Cited Επιστημόνων από την Ιατρική 

Σχολή του ΕΚΠΑ.  

Στο σημείο αυτό με υπερηφάνεια σημειώνω ότι το 

Πανεπιστήμιό μας  είναι, μαζί με άλλα 9  Πανεπιστήμια (όπως το 

Sapienza της Ρώμης, το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, το 

Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ 
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κ.α.), ιδρυτικό μέλος από το 2018 του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου CIVIS, μιας Συμμαχίας η οποία έχει ως στόχο 

να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος.  

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμα 

σημαντική, εμβληματική, πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου 

μας, ένα προσωπικό μου όνειρο, τη δημιουργία ξενόγλωσσων 

προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, που έγινε πλέον 

πραγματικότητα, με το ήδη λειτουργούν “BA Program in the 

Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece” και από 

το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με το BA in Medicine! Και έπεται 

συνέχεια. 

Κυρίες και κύριοι, 

Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελληνική Εταιρεία 

Περιγεννητικής Ιατρικής και τα μέλη του ΔΣ και άξιους 

συναδέλφους ―και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και διακεκριμένο 

συνάδελφο καθηγητή κ. Γ. Δασκαλάκη και την Πρόεδρο του 

21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, την κυρία Αντωνία Χαρίτου― 

για τη διοργάνωση του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και 

γενικότερα για την προσφορά τους. 

Εύχομαι Καλή Επιτυχία στις Εργασίες του 21ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου. 

Σας ευχαριστώ.  


