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Μία ακόµη µεγάλη και πρωτοποριακή συνεργασία που φέρνει πιο κοντά τον χώρο 
της υγείας µε τον χώρο της εκπαίδευσης, ανακοινώνουν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ. 
Συγκεκριµένα ο τοµέας Υγείας των ΙΕΚ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει επίσηµη 
συνεργασία µε την Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος. 

Η επίσηµη συνεργασία ανάµεσα στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και την ΕΑΒΕ, ήρθε ως επιστέγασµα 
της σχέσης αλληλοστήριξης που είχαν αναπτύξει στη διάρκεια των τελευταίων 
µηνών, µε την παρουσία του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ ως Χορηγού στα 
συνέδρια της ΕΑΒΕ καθώς και την ενεργή συµµετοχή των σπουδαστών του σε 
αυτά. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΑΒΕ καλείται να παρέχει στους σπουδαστές του 
τοµέα Υγείας των ΙΕΚ ΞΥΝΗ επιστηµονική γνώση µέσα από την διοργάνωση 
διαλέξεων & σεµιναρίων, καθώς και την προσφορά ενηµερωτικού υλικού. Επίσης η 
ΕΑΒΕ προσφέρει στους σπουδαστές ειδικοτήτων όπως η Νοσηλευτική, η 
Διαιτολογία και Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, την δυνατότητα να παρακολουθούν 
δωρεάν όλα τα επιστηµονικά συνέδρια που διοργανώνει. 

Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ αντίστοιχα, θα προσφέρουν υποτροφίες σπουδών σε µέλη της 
Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος, και σε µέλη των οικογενειών τους. Επίσης 
θα υποστηρίζουν έµπρακτα όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΑΒΕ, µέσα 
από την εθελοντική δράση και συµµετοχή των σπουδαστών του τοµέα Υγείας 
(αιµοληψίες, µετρήσεις δεικτών, ενηµερώσεις κ.α.). 

Η Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος έχει ως σκοπό την αναγνώριση, 
διερεύνηση και αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων κινδύνου που συµβάλλουν 
στην εµφάνιση της Αθηροσκληρωτικής Νόσου και των επιπλοκών της (στεφανιαίας 
νόσου, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και περιφερικής αγγειακής νόσου), 
τους τρόπους  πρόληψης της Νόσου σε επίπεδο διαιτητικό και θεραπευτικό, και την 
ενηµέρωση του Ιατρικού κόσµου και του πληθυσµού γενικότερα αναφορικά µε τη 
σοβαρότητα, τους κινδύνους και την εξέλιξη της Aθηροσκληρωτικής Νόσου.  

Η συνεργασία µε την ΕΑΒΕ αποτελεί µια ακόµα κορυφαία «συµµαχία» του 
Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ, στον διαρκή αγώνα για ενίσχυση της ποιότητας 
σπουδών και των επαγγελµατικών προοπτικών των αποφοίτων του, αλλά και 
γενικότερα για τη διαρκή αναβάθµιση της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 



	  

 
Φωτό1: O κ. Άκης Βαλογιάννης, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Ε.Ο. ΞΥΝΗ, µε 
τον κο Απόστολο Ευθυµιάδη, Καθηγητή Καρδιολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρο της 
Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος  
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