
	  

 

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΕΔΕ 

Συνδράµοντας στην εκστρατεία ενηµέρωσης για την 
 Παγκόσµια Ηµέρα Διαβήτη-14 Νοέµβρη 

Αθήνα, 1 Νοεµβρίου 2012 

Σε µια σηµαντική πρωτοβουλία συµµετέχει ο Τοµέας Υγείας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ο οποίος 
συνεργάζεται µε την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία (ΕΔΕ) για την κινητοποίηση 
και την καµπάνια ενηµέρωσης µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για το Διαβήτη, 14 
Νοεµβρίου.  

Συγκεκριµένα, ο κύκλος εκδηλώσεων της ΕΔΕ ξεκινάει από την πρώτη Νοεµβρίου 
σε µια προσπάθεια η εκστρατεία να επεκταθεί έως το τέλος του µήνα και να 
«αγκαλιάσει» όλο το εύρος των πολιτών, αφυπνίζοντας τους για τον Σακχαρώδη 
Διαβήτη, ενηµερώνοντας για τρόπους αντιµετώπισης στους πάσχοντες και 
πρόληψης σε µη πάσχοντες,  αλλά και προσφέροντας δωρεάν µετρήσεις σακχάρου 
σε πολίτες όλων των ηλικιών από νοσηλευτές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ειδικούς 
επιστήµονες και γιατρούς της ΕΔΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένο τη διείσδυση της πάθησης στους νέους, ο Δρ. 
Ανδρέας Μελιδώνης, Παθολόγος – Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α' 
Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΠ "Τζάνειο" και Πρόεδρος της 
ΕΔΕ θα προσφέρει διάλεξη ανοιχτή στο κοινό σε όσους ενδιαφέρονται να  
γνωρίσουν περισσότερα για τον διαβήτη, εµβαθύνοντας στην πρόληψη που 
σχετίζεται κυρίως µε τη σωστή διατροφή, την άσκηση και τον τρόπο διαβίωσης. 
Συγκεκριµένα, η ανοικτή προς το κοινό διάλεξη πραγµατοποιείται την Τρίτη 13 
Νοεµβρίου 2012 στις 13.30 το µεσηµέρι στο Αµφιθέατρο «Οδυσσέας Ελύτης» 
του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Κοδριγκτώνος 16, Αθήνα (Πεδίον Άρεος). 

Ο Πρόεδρος του Οµίλου ΑΚΜΗ, κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος δήλωσε σχετικά: 
«Κάθε χρόνο στις 14 Νοεµβρίου γιορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρα Διαβήτη µε σκοπό 
να αποτελέσει την αφορµή για να ενηµερωθεί το κοινό σχετικά µε το χρόνιο αυτό 
νόσηµα. Ο διαβήτης µας αφορά όλους και δεν κάνει καµία διάκριση, ενώ πλέον τα 
κρούσµατά του πληθαίνουν σε ολοένα µικρότερες ηλικίες. Πλαισιώνοντας και 
επανδρώνοντας τις σηµαντικότατες πρωτοβουλίες της Ελληνικής Διαβητολογικής 
Εταιρίας, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ συνδράµει έµπρακτα στο έργο για την πρόληψη, ενηµέρωση 
και αντιµετώπιση της χρόνιας αυτής πάθησης. Η απόφαση να συµµετέχουµε στις 
δραστηριότητες της ΕΔΕ είναι συνδεδεµένη µε τη σταθερή δέσµευση του Οµίλου µας 
να στηρίζει καίριες και σηµαίνουσες κοινωνικές πρωτοβουλίες». 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πλέγµα των εκδηλώσεων ενηµέρωσης και πρόληψης 
για τον Διαβήτη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας 
www.ede.gr. 


