
 

 

Ανακοίνωση Υποτροφιών 

11/10/2019, Λονδίνο 

 

O οργανισμός Hellenic British Midwifery Association (HBMA) είναι στην ευχάριστη θέση να δηλώσει 

την επίσημη υποστήριξή του στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρίας 

που λαμβάνει χωρά στις 8-10 Νοέμβριου στην Θεσσαλονίκη.  

Η κεντρική φιλοσοφία του συνέδριου είναι: 

Ένα συνέδριο που έρχεται 

ένα συνέδριο που δυναμώνει 

ένα συνέδριο που εκπαιδεύει αλλά και 

ένα συνέδριο που ενώνει. 

Η θεματολογία του συνεδρίου θα αναφέρεται στις νεότερες επιστημονικές - ερευνητικές εξελίξεις γύρω 

από τη μαιευτική φροντίδα κατά την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία. Παράλληλα, θα υπάρχουν 

στρογγυλές τράπεζες σχετικά με την υγεία της γυναίκας, τη σεξουαλική υγεία και τις επιπτώσεις της 

μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού.  

Μέλη μας θα συμμετέχουν ενεργά με ομιλίες και workshops. Επίσημη καλεσμένη της Ελληνικής 

Εταιρίας Ψυχοπροφύλαξης και του HBMA θα είναι η παγκόσμιας εμβελείας ακαδημαϊκός και 

ερευνήτρια Dr Shawn Walker, Midwifery Lecturer (King’s College London) and Consultant Breech 

Specialist Midwife (Guy’s and St Thomas Hospital). https://www.kcl.ac.uk/people/shawn-walker 

https://breechbirth.org.uk/ 

Ως HBMA έχουμε υποσχεθεί ότι θα βρισκόμαστε στο κέντρο της μαιευτικής αναμόχλευσης και εξέλιξης 

καθώς και δίπλα στην/ στον συνάδερφο Μαία/τη. Μέσα στα πλαίσια αυτά, επιθυμούμε να σταθούμε 

αρωγός στην συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση σας.  

Προκηρύσσουμε τρείς (3) υποτροφίες που θα καλύψουν το κόστος συμμέτοχης (registration fee) του 

συνεδρίου.  

 

Κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας :   

1) Εγγεγραμμένα μέλη στον HBMA: με ιδιαίτερο στόχο να βοηθήσει συνάδελφους από την Αγγλία να 

κρατήσουν δυναμική σχέση και επαγγελματική επικοινωνία με την Μαιευτική κοινότητα στην Ελλάδα . 

2) Μη εγγεγραμμένα μέλη του HBMA: Μαίες/ Μαιευτές κάτοικοι εντός Αγγλίας με ιδιαίτερο στόχο να 

βοηθήσει συνάδελφους εντός Αγγλίας να κρατήσουν δυναμική σχέση και επαγγελματική επικοινωνία 

με την Μαιευτική κοινότητα στην Ελλάδα. 

https://www.kcl.ac.uk/people/shawn-walker
https://breechbirth.org.uk/


 

 
 

 

3) Μαίες/τες του Ελλαδικού χώρου. Με ιδιαίτερο στόχο να βοηθήσει συνάδελφους από την Ελλάδα να 

έρθουν σε επαφή με την μαιευτική κοινότητα της Αγγλίας. 

 

Διαδικασία Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας μια σύντομη αναφορά 

για τους λόγους που επιθυμούν να συμμετέχουν  καθώς και τι σημαίνει για εκείνους η συμμετοχή τους 

στο συνέδριο.   

Ηλεκτρονική υποβολή ενδιαφέροντος μόνο στο: info@hbma-eu.org 

Λήξη υποβολής ενδιαφέροντος στις 31/10/2019 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 04/11/2019 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα διοικητικά μέλη του οργανισμού. 

 

Με εκτίμηση, 

HBMA board 
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