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Ιατρική ενημερωτική ημερίδα στα ΚΑΠΗ του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου
Σε συνέχεια των δράσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
για θέματα κοινωνικού και ιατρικού ενδιαφέροντος,
πραγματοποιήθηκε σχετική ενημερωτική ημερίδα στο Γ΄ ΚΑΠΗ
του Δήμου μας με θέμα : « Ενημέρωση για το Σακχαρώδη
Διαβήτη και την Κολπική Μαρμαρυγή» .
Η ημερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνική
Ομοσπονδίας Διαβήτη και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) και σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς η
συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
Γιάννης Φωστηρόπουλος αναφέρθηκε στο σημαντικό και
καινοτόμο σε Πανελλαδικό επίπεδο Πρόγραμμα πρόληψης και
πρόνοιας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη που έχει ήδη
λειτουργήσει στον Δήμο μας και το οποίο έχει διακριθεί με
σημαντικές βραβεύσεις (από το Ευρωπαϊκό – Κοινωνικό
Ταμείο και με το βραβείο BEST CITY AWARD 2017).
Επίσης μετέφερε και τον χαιρετισμό του Δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη ο οποίος τόνισε
την πολιτική πρόληψης και πρόνοιας του Δήμου η οποία
καθημερινά ενδυναμώνεται και αναπτύσσεται προκειμένου
να στηρίξει τους Δημότες στην δύσκολη συγκυρία που
διανύουμε.
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Στην συνέχεια τον λόγο πήραν οι Ευάγγελος
Φουστέρης (M.D., Ph.D. , Παθολόγος - Διαβητολόγος) και ο
Δημήτριος Συκιώτης ( Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη) οι οποίοι μίλησαν για την
ασθένεια ενώ δέχτηκαν και τα ερωτήματα του κοινού.
Για το θέμα της Κολπικής Μαρμαρυγής μίλησε ο
Δημήτριος Σταθακόπουλος ( Καρδιολόγος,Μέλος της
Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας ) ενώ στο
πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν για όσους
παραβρέθηκαν, δωρεάν εξετάσεις για σακχαρώδη διαβήτη
( μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ).
Παρέμβαση για τα θέματα έκανε και η Γκόλφω
Γεμιστού (Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη)
μεταφέροντας την εμπειρία της και περιγράφοντας την
δυσχερή θέση των ανθρώπων με Διαβήτη στην Ελλάδα της
κρίσης, κυριότερα στο κομμάτι των παροχών υγείας και τις
περικοπές αυτών.
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα της
πρόληψης ενώ κλείνοντας αισιόδοξα όλοι τόνισαν ότι και οι
δύο ασθένειες αντιμετωπίζονται πλέον με μεγάλα ποσοστά
επιτυχίας.
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