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    Θεσσαλονίκη 14/09/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η πανδημία του κορωνοϊού Sars-Cov2 (CovidV-19) που βιώνουμε σήμερα είναι πραγματικότητα και 
επηρεάζει τη ζωή όλων μας.  

Η Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη, ακολουθώντας την επικαιρότητα και διατηρώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον της για τα άτομα με διαβήτη, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Κυριακή 
20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. με τίτλο:  

“Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά και εφήβους στην εποχή του COVID-19 “  

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

- Ασημίνα Γαλλή - Τσινοπούλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, 
Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ 
ΑΧΕΠΑ.  

- Έφη Ευστρατίου, Διαιτολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων 
με Διαβήτη 

- Δημήτρης Γκλάβας, Ψυχολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων 
με Διαβήτη. 

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι η ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με το Σακχαρώδη 
Διαβήτη Τύπου 1 και τον Covid-19.  

Θα αναπτυχθούν επί μέρους τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τη μόλυνση με τον Covid-19 
και οι επιπτώσεις της λοίμωξης στην ευπαθή ομάδα των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στο ρόλο της διατροφής και της άσκησης αλλά και στην 
ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων αυτών σε θέματα που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα 
και την «καραντίνα».  

Με την πεποίθηση ότι η ενημέρωση των πολιτών και η υπεύθυνη στάση τους, αποτελούν κρίσιμες 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων δημόσιας υγείας, σας προσκαλούμε να 
παρακολουθήσετε την διαδικτυακή μας ημερίδα. 

Η παρακολούθηση του Webinar είναι  ΔΩΡΕΑΝ στο παρακάτω link: 

https://event.webinarjam.com/register/41/6koy0t5z 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας η οποία θα συμβάλλει σημαντικά 
στην επιτυχία τής διαδικτυακής μας ημερίδας.  

       Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Η Πρόεδρος της Ε.Γο.Παι.Νε.Δ. 

                 Θεοφανεία Τσαχαλίνα MSc. 
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