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www.diavitiko-xorio.gr

διοργανωση
(Π.ο.σ.σ.α.σ.δια.)
Πανελληνια ομοσΠονδια 
σωματειων συλλογων 
ατομων με σακχαρωδη διαβητη 
μελοσ τησ ε.σ.α.μεα.
μελοσ τησ idf
ΕλΕυθΕρίου ΒΕνίζΕλου 236, 
ΗλίουπολΗ, 16341
ΤΗλ. & fax 2105201474, 
email: possasdia@yahoo.gr
www.glikos-planitis.gr

γραμματεια οργανωσησ 
Premium Congress & soCial events solutions
Θεσσαλονικη: Βασ. ΗρακλΕίου 47, t.k. 54 623, 
ΤΗλ. & fax: 2310 226250, ΤΗλ. 2310 219407, 
αΘηνα: ζαλοκώσΤα 44 & λΕώφ. κΗφίσίασ, Χαλανδρί, 
t.k. 152 33, ΤΗλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221
e-mail: premium.conf@gmail.com, 
fb: premiumeventsthessaloniki
www.premium-events.gr

υΠο την αιγιδα
6Η υΓΕίονοΜίκΗ πΕρίφΕρΕία πΕλοποννΗσου-
ίονίών νΗσών-ΗπΕίρου καί δυΤίκΗσ Ελλαδασ
πΕρίφΕρΕία δυΤίκΗσ Ελλαδασ 
δΗΜοσ παΤρΕών
πανΕπίσΤΗΜίο παΤρών
ίαΤρίκοσ συλλοΓοσ παΤρών 
ΕλλΗνίκΗ ΕνδοκρίνολοΓίκΗ ΕΤαίρΕία-
πανΕλλΗνία ΕνώσΗ ΕνδοκρίνολοΓών
ΕλλΗνίκΗ δίαΒΗΤολοΓίκΗ ΕΤαίρΕία
ΕΤαίρΕία ΜΕλΕΤΗσ παθΗσΕών δίαΒΗΤίκου ποδίου
ΕΤαίρΕία ΜΕλΕΤΗσ παραΓονΤών κίνδυνου Γία 
αΓΓΕίακα νοσΗΜαΤα 
ΕθνίκΗ συνοΜοσπονδία αΤοΜών ΜΕ αναπΗρία

χορηγοι εΠικοινωνιασ

14 &15 νοεμβρίου
“Διαβητικο Χωριο”

στην πλατεία Γεωργίου α΄
10.00 - 18.00 (14/11)
10.00 - 16.00 (15/11)

πατρα 2015
13-14-15 νοεμβριου

13 νοεμβρίου
Επιστημονικο/ΔιαΔραστικο 
προΓραμμα

στο ξενοδοχείο patras palace
16.00 - 21.15

εισοδοσ ελευΘερη

     Εκ
Π
ΑιδΕυση • Προληψη

με την αρωγη και την στηριξη 
Του υπουρΓΕίου υΓΕίασ



πατρα
13-14-15 νοεμβριου 2015

διοικητικο συμβουλιο Π.ο.σ.σ.α.σ.δια.

πρόεδρος δαραμήλας Χρήστος              
αντιπρόεδρος α΄ Γεμιστού Γκόλφω
αντιπρόεδρος Β΄ σγουρού Μαρία
Γεν. Γραμματέας Τσούτσας Γεώργιος
αναπλ. Γενική Γραμματέας ουσταμπασίδου σωτηρία
Ταμίας Τορούνογλου πολυξένη
οργανωτικός Γραμματέας α’ δόνη λίνα
οργανωτικός Γραμματέας Β΄ Χατζηαγγελίδου Άννα-Μαρία
υπεύθυνος δημ. σχέσεων Τρανταφύλλου Μαρία
αναπλ. υπεύθυνος δημ. σχέσεων δασκαλάκη Μαρία
Μέλη καρούνου αθανασία

οργανωτικη εΠιτροΠη 

πρόεδρος δαραμήλας Χρήστος
αντιπρόεδρος    Γούλα Βασιλική 
Γενικός Γραμματέας Τσούτσας Γεώργιος
Ταμίας Τορούνογλου πολυξένη
Μέλη                 καρούνου αθανασία
 Γεμιστού Γκόλφω
 ουσταμπασίδου σωτηρία

εΠιστημονικη εΠιτροΠη

πρόεδρος  κυριαζοπούλου Βενετσάνα / Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Ιατρικού  
 Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

αντιπρόεδρος  Μαστοράκου Άννα / Πυρηνικός Ιατρός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας

Μέλη  Μούσλεχ ζαδάλλα / Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
 Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α΄Προπ. Παθολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ “ΑΧΕΠΑ” 
 Μανές Χρήστος / Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος 
 και Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου”, Πρόεδρος Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π. 
 ίωαννίδης ίωάννης / Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικης Κλινικής  
 & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας   
 «Κωνσταντοπούλειο», Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας Ε.Δ.Ε.
 δαραμήλας Χρήστος / Βιολόγος, MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», 
 Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.  
 Τσούτσας Γεώργιος / Ιατρός, Γενικός Γραμματέας Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 
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χαιρετισμοσ - Προσκληση Προεδρου οργανωτικησ εΠιτροΠησ

Η π.ο.σ.σ.α.σ.δία. συνεχίζει και φέτος το πετυχημένο περσινό εγχείρημα, όσο αναφορά το επιστημο-
νικό μέρος της εκδήλωσης «διαβητικό Χωριό», πραγματοποιώντας πιο άμεσο τρόπο εκπαίδευσης των 
ατόμων με διαβήτη, με συζητήσεις τύπου workshops.

σας παραθέτουμε κατωτέρω το προσχέδιο του επιστημονικού προγράμματος, καθώς επίσης και 
μια σύντομη περιγραφή της εφαρμογής του, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του 
δορυφορικού συμποσίου.

Η π.ο.σ.σ.α.σ.δία. αποφάσισε να διαφοροποιήσει το επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης «διαβη-
τικό Χωριό», υιοθετώντας  πιο άμεσο τρόπο εκπαίδευσης των ατόμων με διαβήτη, πραγματοποιώντας 
φέτος, για πρώτη φορά, ένα νέο μοντέλο, workshops.

σας παραθέτουμε κατωτέρω το προσχέδιο του επιστημονικού προγράμματος, καθώς επίσης και μια 
σύντομη περιγραφή της εφαρμογής του, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου 
του δορυφορικού συμποσίου που αποτελείται από 2 μέρη.

Το Επιστημονικό πρόγραμμα του «διαβητικού Χωριού» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο patras 
palace την παρασκευή 13 νοεμβρίου 2015, από τις 16:00 το απόγευμα, σε δύο αίθουσες, μία για το 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και μία για το σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2. σε κάθε αίθουσα θα υπάρ-
χουν 3 γενικές θεματολογίες όπου για την κάθε γενική θεματολογία θα αναπτύσσονται 2 «επεξηγη-
ματικά» θέματα από Ειδικούς Επιστήμονες που θα ορίσουν από κοινού τα μέλη της Επιστημονικής και 
οργανωτικής Επιτροπής. ο χρόνος που θα διαρκέσει η κάθε ενότητα από τις 3 γενικές θεματολογίες, 
θα είναι 40 λεπτά, δηλαδή, 15 λεπτά στον κάθε επιστήμονα να αναπτύξει το «επεξηγηματικό» θέμα 
του και 10 λεπτά για τυχόν ερωτήσεις. Έτσι το πρώτο μέρος θα έχει διάρκεια 2ωρών. στο δεύτερο 
μέρος και συγκεκριμένα στο πίσω μέρος των δύο αιθουσών θα υπάρχουν έξι τραπέζια (6), σε καθένα 
από τα οποία θα αναπτύσσεται το κάθε ένα από τα «επεξηγηματικά» θέματα. Το κάθε «στρογγυλό 
τραπέζι» θα φιλοξενεί 10 έως 15 άτομα με διαβήτη (εκπαιδευόμενοι) και έναν Ειδικό Επιστήμονα, 
ανάλογα με την θεματολογία.

 
ο Ειδικός Επιστήμονας θα αναπτύσσει μια ολιγόλεπτη εισήγηση (μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών) και 

στη συνέχεια θα πραγματοποιείται συζήτηση με τους «εκπαιδευόμενους», ώστε να τεθούν οι προβλη-
ματισμοί τους, οι απορίες τους, οι ανησυχίες τους, η καθημερινότητά τους, σχετικά με το συγκεκριμένο 
θέμα συζήτησης. ολοκληρώνοντας τα 40 λεπτά, ο «Ειδικός Επιστήμονας» από κοινού με έναν «Εκπαι-
δευόμενο» θα αναγνώσουν τα καταγεγραμμένα  συμπεράσματα του τραπεζιού τους στα υπόλοιπα 
τραπέζια της αίθουσας (το ίδιο θα γίνει από κάθε τραπέζι). Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης 
των συμπερασμάτων,  προβλεπόμενης διάρκειας 30 λεπτών, θα ακολουθήσει διάστημα 20 λεπτών, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα απαντηθούν ερωτήματα των «εκπαιδευόμενων» από τραπέζια με 
διαφορετική θεματολογία.

ο πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής
Χρήστος Δαραμήλας

www.diavitiko-xorio.gr
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ΕπίσΤΗΜονίκο προΓραΜΜα / patras palace

Παρασκευη 13 νοεμβριου 2015

πατρα
13-14-15 νοεμβριου 2015

16.00 - 16.40  «τι ειναι ο σακχαρωδησ διαβητησ;» - αυτοελεγχοσ

16.40 – 17.20  αντιμετωΠιση του σακχαρωδη διαβητη 

αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 

προΕδροσ: Μαστοράκου α. 

1. αυτοέλεγχος – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη / Γ. Τσούτσας
2. υπεργλυκαιμία – υπογλυκαιμία / Χ. δαραμήλας

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 

προΕδροσ: κυριαζοπούλου Β.  

1. αίτια εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 / κ. καλογερόπουλος
2. αυτοέλεγχος – τακτική παρακολούθηση / Μ. Γκιόκα

 αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 

προΕδροσ: Μαστοράκου α. 

1. εντατικοποιημένο σχήμα - αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης / ρ. παπαρώδης 
2. διαβήτης τύπου 1 και διατροφή / Μ. σταματιάδου

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 

προΕδροσ: κυριαζοπούλου Β. 

1. Θεραπευτική αντιμετώπιση στο διαβήτη τύπου 2 – ινσουλίνη πότε και πώς / α. Τσεκούρας
2. διαβήτης τύπου 2: διατροφή και Άσκηση / Β. Γκρέκα-σπηλιώτη
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www.diavitiko-xorio.gr

18.00 - 18.20 διαλειμμα 

17.20 - 18.00 διαχειριση ειδικων καταστασεων (αιΘ. ι) 
  εΠιΠλοκεσ (αιΘ. ιι) 

αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 

προΕδροσ: Μαστοράκου α. 

1. Άσκηση : ο ρόλος και ο τρόπος- στρεσογόνες καταστάσεις – λοιμώξεις / Μ. Μιχαλάκη 
2. η αξία της ρύθμισης στην πρόληψη των επιπλοκών / α. κορακοβούνη

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 

προΕδροσ: κυριαζοπούλου Β. 

1. η αξία της ρύθμισης στην πρόληψη των επιπλοκών / Γ. Ταλαμπούκα
2.  αντιμετώπιση επιπλοκών / θ. σολωμός
         

αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 

προΕδροσ: Μιχαλάκη Μ. 

1. αυτοέλεγχος – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη / Γ. Τσούτσας
2. υπεργλυκαιμία – υπογλυκαιμία – κανόνας 15 / Χ. δαραμήλας
3.  εντατικοποιημένο σχήμα - αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης / ρ. παπαρώδης 
4. διαβήτης τύπου 1 και διατροφή / Μ. σταματιάδου
5. Άσκηση : ο ρόλος και ο τρόπος – στρεσογόνες καταστάσεις – λοιμώξεις / Μ. Μιχαλάκη 
6. η αξία της ρύθμισης στην πρόληψη των επιπλοκών / α. κορακοβούνη

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 

προΕδροσ: ντούπης ί.

1. αίτια εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 / κ. καλογερόπουλος
2. αυτοέλεγχος – τακτική παρακολούθηση / Μ. Γκιόκα
3. Θεραπευτική αντιμετώπιση στο διαβήτη τύπου 2 – ινσουλίνη πότε και πώς / α. Τσεκούρας
4. διαβήτης τύπου 2: διατροφή και άσκηση / Β. Γκρέκα-σπηλιώτη
5. η αξία της ρύθμισης στην πρόληψη των επιπλοκών / Γ. Ταλαμπούκα
6.  αντιμετώπιση επιπλοκών / θ. σολωμός, α. κοτσώνη

         

18.20 - 20.00 διαδραστικο μεροσ εκδηλωσησ σε εκΠαιδευτικεσ   
  ομαδεσ ατομων με διαβητη τυΠου 1 Παρουσια ειδικου

20:00  κλεισιμο
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προΓραΜΜα πλαΤΕίασ ΓΕώρΓίου α΄

σαββατο 14 νοεμβριου 2015

πατρα
13-14-15 νοεμβριου 2015

τελετη εναρξησ: 11.00 - 12.00

αυτοελεγχοσ ΠαιδοτοΠοσ αΘληση ενημερωση 
ΠροληΨη

κουΖινα

10.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ 

αίσθΗΤίκοί 
(facepainting) 
απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ 
Του ίΕκ ΒΕρΓΗ

συΜΒουλΕσ 
ΓυΜνασΤίκΗσ 
απο ΤΗν 
οΜαδα 
ΓυΜνασΤών 
ΤΗσ gr.a.f.t.s

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

fingerfood 
απο chef 
ΤΗσ πολΗσ 
Μασ καί απο 
Τουσ σπου-
δασΤΕσ Του 
ίΕκ ΒΕρΓΗ

11.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ

ζώΓραφίκΗ σΕ 
παίδία απο 
φοίΤΗΤΕσ Του 
παίδαΓώΓίκου 
ΤΜΗΜαΤοσ Του 
πανΕπίσΤΗΜί-
ου παΤρών

ΓυΜνασΤίκΗ 
σΤο 
ΓυΜνασΤΗρίο 
απο ΤΗν 
οΜαδα 
ΓυΜνασΤών 
ΤΗσ gr.a.f.t.s

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

fingerfood 
απο chef 
ΤΗσ πολΗσ 
Μασ καί απο 
Τουσ σπου-
δασΤΕσ Του 
ίΕκ ΒΕρΓΗ

12.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ 

αφΗΓΗσΗ 
παραΜυθίου 
ποσσασδία

tae kwon do 
καί ρυθΜίκΗ 
απο Τουσ α.σ. 
λΕών & α.σ. 
δοΞα παΤρασ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

συΜΒουλΕσ 
σώσΤΗσ 
δίαΤροφΗσ 
απο δίαΤρο-
φολοΓουσ

13.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ 

θΕαΤρίκο 
παίΧνίδί απο 
Το πκΕ-οΤΕ 
παΤρασ

ίσΤίοπλοία καί 
δίαΒΗΤΗσ απο 
Τον 
ανΤίπροΕδρο 
Του ί.ο.παΤρών 
κ.ΜπουνΤα 
ΕυθυΜίο 

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

συΜΒουλΕσ 
σώσΤΗσ 
δίαΤροφΗσ 
απο δίαΤρο-
φολοΓουσ

* οί ΕΞΕΤασΕίσ (ΒυθοσκοπΗσΗ, ΤΕσΤ ΞΗροφθαλΜίασ, αρΤΗρίακΗ πίΕσΗ,  σπίροΜΕΤρΗσΗ, 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗ αίΜοσφαίρίνΗ)  Είναί φίλοΞΕνία Του προΓραΜΜαΤοσ “ΜΕΤρΗσΕίσ ζώΗσ”.
ΕπίπλΕον ΕΞΕΤασΕίσ που θα πραΓΜαΤοποίΗθουν: 
ΜΕΤρΗσΕίσ σακΧαρου, ΕνΗΜΕρώσΗ Γία ΤΗν προσΤασία Του δίαΒΗΤίκου ποδίου
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προΓραΜΜα πλαΤΕίασ ΓΕώρΓίου α΄

σαββατο 14 νοεμβριου 2015

www.diavitiko-xorio.gr

αυτοελεγχοσ ΠαιδοτοΠοσ αΘληση ενημερωση 
ΠροληΨη

κουΖινα

14.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ

ζώΓραφίκΗ σΕ 
παίδία απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ Του 
ίΕκ ΒΕρΓΗ

kick boxing 
καί Τae κwon 
do dance απο 
Τουσ α.σ. λΕών 
& α.σ. δοΞα 
παΤρασ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ 
σΤον σακΧαρώ-
δΗ δίαΒΗΤΗ* 

fingerfood 
απο chef ΤΗσ 
πολΗσ Μασ 
καί απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ 
Του ίΕκ ΒΕρΓΗ

15.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ

αίσθΗΤίκοί
(facepainting) 
απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ Του 
ίΕκ ΒΕρΓΗ

αυΤοαΜυνα 
απο Τουσ α.σ. 
λΕών & α.σ. 
δοΞα παΤρασ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ 
σΤον σακΧαρώ-
δΗ δίαΒΗΤΗ* 

fingerfood 
απο chef ΤΗσ 
πολΗσ Μασ 
καί απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ 
Του ίΕκ ΒΕρΓΗ

16.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ

αφΗΓΗσΗ 
Μουσίκου 
παραΜυθίου απο 
Τον Ηλία ΜπραΒο.

u bound 
by radical 
fitness

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ 
σΤον σακΧαρώ-
δΗ δίαΒΗΤΗ* 

συΜΒουλΕσ 
σώσΤΗσ δία-
ΤροφΗσ απο 
δίαΤροφολο-
Γουσ

17.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕνΗσ

θΕαΤρίκΗ 
παρασΤασΗ απο Το 
πκΕ-οΤΕ παΤρασ

oxigeno 
by radical 
fitness

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ 
σΤον σακΧαρώ-
δΗ δίαΒΗΤΗ* 

συΜΒουλΕσ 
σώσΤΗσ δία-
ΤροφΗσ απο 
δίαΤροφολο-
Γουσ
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πατρα
13-14-15 νοεμβριου 2015

** ΜΕΤρΗσΕίσ σακΧαρου, ΓλυκοζυλίώΜΕνΗ αίΜοσφαίρίνΗ, 
ΕνΗΜΕρώσΗ Γία ΤΗν προσΤασία Του δίαΒΗΤίκου ποδίου

αυτοελεγχοσ ΠαιδοτοΠοσ αΘληση ενημερωση 
ΠροληΨη

κουΖινα

10.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ 

αίσθΗΤίκοί 
(facepainting) 
απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ 
Του ίΕκ ΒΕρΓΗ

mega danZ 
by radical 
fitness

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

fingerfood απο 
chef ΤΗσ πολΗσ 
Μασ καί απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ Του ίΕκ 
ΒΕρΓΗ

11.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ

αφΗΓΗσΗ Μου-
σίκου παραΜυ-
θίου απο Τον 
Ηλία ΜπραΒο.

fight do 
by radical 
fitness

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

fingerfood απο 
chef ΤΗσ πολΗσ 
Μασ καί απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ Του ίΕκ 
ΒΕρΓΗ

12.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ

θΕαΤρίκΕσ 10 
΄παρασΤασΕίσ 
απο Το πκΕ-
οΤΕ παΤρασ

patras 
rugby

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

συΜΒουλΕσ σώσΤΗσ 
δίαΤροφΗσ απο 
δίαΤροφολοΓουσ 

13.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ

ζώΓραφίκΗ σΕ 
παίδία απο 
φοίΤΗΤΕσ Του 
παίδαΓώΓίκου 
ΤΜΗΜαΤοσ Του 
πανΕπίσΤΗΜί-
ου παΤρών

Ξίφασκία 
απο Τουσ 
α.σ. λΕών 
& α.σ. δοΞα 
παΤρασ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

συΜΒουλΕσ σώσΤΗσ 
δίαΤροφΗσ απο 
δίαΤροφολοΓουσ 

14.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ

αίσθΗΤίκοί 
(facepainting) 
απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ 
Του ίΕκ ΒΕρΓΗ

u bound 
by radical 
fitness

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

fingerfood απο 
chef ΤΗσ πολΗσ 
Μασ καί απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ Του ίΕκ 
ΒΕρΓΗ
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www.diavitiko-xorio.gr

αυτοελεγχοσ ΠαιδοτοΠοσ αΘληση ενημερωση 
ΠροληΨη

κουΖινα

15.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ

αφΗΓΗσΗ 
παραΜυθίου 
ποσσασδία

oxigeno 
by radical 
fitness

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

fingerfood απο 
chef ΤΗσ πολΗσ 
Μασ καί απο Τουσ 
σπουδασΤΕσ Του 
ίΕκ ΒΕρΓΗ δίαΤρο-
φολοΓουσ

16.00 ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & 
ΓλυκοζυλίώΜΕ-
νΗσ

θΕαΤρίκο 
παίΧνίδί 
απο Το 
πκΕ-οΤΕ 
παΤρασ

ΓυΜνασΤίκΗ 
σΤο ΓυΜνα-
σΤΗρίο απο 
ΤΗν οΜαδα 
ΓυΜνα-
σΤών ΤΗσ 
gr.a.f.t.s

προλΗπΤίκΕσ 
ΕΞΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤον 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ** 

συΜΒουλΕσ 
σώσΤΗσ 
δίαΤροφΗσ 
απο 
δίαΤροφολοΓουσ 

17.00                                 ΤΕλΕΤΗ λΗΞΗσ δίαΒΗΤίκου Χώρίου ΜΕ ΤΗν ΜπανΤα δίσ αρΕσΤοί !!

τελετη ληξησ: 17.00

Προγραμμα ιστιοΠλοϊκοy αγωνα “Ζωη γλυκια”
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

σάββατο 14 νοεμβρίου 2015
12:00 - 16:00

κυριακή 15 νοεμβρίου 2015
12:00 - 14:00

οργανωση: ίστιοπλοϊκός Όμιλος πατρών
χωροσ διεξαγωγησ: στον θαλάσσιο χώρο 
μπροστά απο τις εγκαταστάσεις του ίστιοπλοϊκού 
ομίλου πατρών, στην Μαρίνα Τερψιθέας
τελετη απονομησ: την κυριακή 15 νοεμβρίου 2015 
και ώρα 17:00 στην εξέδρα του διαβητικού Χωριού
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ευρετηριο

γκιόκα μαρία παθολόγος-διαβητολόγος, πάτρα

γκρέκα-σπηλιώτη βασιλική ε.  καθηγήτρια παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, διευθύντρια 
 Μονάδας παδιατρικής Ενδοκρινολογίας και διαβήτη, 
 ίατρική σχολή πανεπιστημίου πατρών

δαραμήλας χρήστος Βιολόγος, msc φροντίδα στον σακχαρώδη διαβήτη, 
 πρόεδρος π.ο.σ.σ.α.σ.δία.

καλογερόπουλος κωνσταντίνος ίατρός παθολόγος, πάτρα

κορακοβούνη αρετή Ενδοκρινολόγος

κοτσώνη αγγελική Επισκέπτρια υγείας, κέντρο υγείας Χαλανδρίτσας

κυριαζοπούλου βενετσάνα καθηγήτρια παθολογίας - Ενδοκρινολογίας ίατρικού    
 Τμήματος πανεπιστημίου πατρών, πρύτανις πανεπιστημίου πατρών 

μαστοράκου Άννα πυρηνικός ίατρός, πρόεδρος ίατρικού συλλόγου πάτρας 

μιχαλάκη μαρίνα Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια α’ Ενδοκρινολογικού Τμήματος   
 πανεπιστημιακής παθολογικής κλινικής, π.Γ.ν. πάτρας

ντούπης ιωάννης παθολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών,   
 διευθυντής διαβητολογικού Τμήματος ναυτικού νοσοκομείου   
 σαλαμίνας

Παπαρώδης ρόδης Ενδοκρινολόγος, Τέως λέκτορας πανεπιστημίου wisconsin, Ηπα

σολωμός Θεόδωρος Γενικός ίατρός , διευθυντής κ.υ Χαλανδρίτσας 

σταματιάδου μαριάννα παθολόγος-λιπιδιολόγος-διαβητολόγος-διατροφολόγος, πάτρα

ταλαμπούκα γεωργία παθολόγος-διαβητολόγος, πάτρα

τσεκούρας αθανάσιος Ενδοκρινολόγος, πάτρα

τσούτσας γεώργιος ίατρός, Άμισθος Επιστημονικός συνεργάτης α’ π.ρ.π. αΧΕπα, 
 Γενικός Γραμματέας π.ο.σ.σ.α.σ.δία.

πατρα
13-14-15 νοεμβριου 2015



γενικεσ Πληροφοριεσ

οργανωση διαβητικου χωριου
πανελλήνια ομοσπονδία σωματείων συλλόγων 
ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη (π.ο.σ.σ.α.σ.Δια.)
μέλος της Ε.σ.α.μεα. / μέλος της iDF
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 16341
Τηλ. & fax 2105201474 , email: possasdia@yahoo.gr

γραμματεια οργανωσησ
premium Congress & social events solutions
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47, t.k. 54 623
τηλ. & fax: 2310 226250, τηλ. 2310 219407
αθήνα: ζαλοκώστα 44 & λεωφόρος κηφισίας, Χαλάνδρι, t.k. 152 33
τηλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221
e-mail: premium.conf@gmail.com, 
www.premium-events.gr, fb: premiumeventsthessaloniki

τοΠοσ διεξαγωγησ εΠιστημονικου Προγραμματοσ
patras palace
λεωφόρος Όθωνος-αμαλίας 15, 
πάτρα Τηλ.: 261 062 3131



ΧορΗΓοί

ΕθΕλονΤΕσ

δίαίΤολοΓοί – δίαΤροφολοΓοί
αΓΓΕλοπουλοσ δΗΜΗΤρΗσ
Διαιτολόγος –Διατροφολόγος 
ΒλαΧοσ ΧρΗσΤοσ λΕών
Διατροφολόγος –Διαιτολόγος
www.blaxosxr.gr
ΓασπαρίναΤοσ ΓίώρΓοσ
Διαιτολόγος –Διατροφολόγος
κοΤΤίκα Ηρώ
Κλινική Διαιτολόγος και Διατροφολόγος - 
Master of Nutrition - Dietetics, Nottingham 
University Medical School
ΧαΤζΗπΕρΗ ΧρίσΤίνα
Κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος, 
MSc στις βασικές ιατρικές επιστήμες

σΕφ
αΓΓΕλοπουλοσ κώσΤασ
δρΕσ παρασκΕυασ
κολοκα ΒασίλίκΗ
σΤραΓκασ ανασΤασίοσ 
ΤσίνΤώνΗσ ανΤώνΗσ

αφΗΓΗσΗ Μουσίκου παραΜυθίου
ΜπραΒοσ Ηλίασ

dJs
καρΜαλΗσ ΓίαννΗσ
kaycee jr


