Μεσολόγγι, 21-01-2019

Δελτίο τύπου
Σήμερα που η γνώση και η πληροφορία μεταδίδεται ραγδαία, το Δημόσιο ΙΕΚ
Μεσολογγίου, σχεδιάζει δράσεις προσπαθώντας να συμβάλει στην ενημέρωση του
κοινού, ιδιαίτερα για θέματα που απασχολούν πολύ κόσμο και οφείλουν να βρίσκονται
πάντοτε στο προσκήνιο.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, την Παρασκευή 18-01-2019 στις 6:00 το
απόγευμα, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι, πραγματοποιήθηκε η
ενημερωτική ημερίδα του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων της
ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.
Το θέμα της ημερίδας ήταν "Πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου
της μήτρας" και μίλησαν γι’ αυτό ειδικευμένοι επιστήμονες.
Ο Μιχαήλ Γεώργιος, Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος μίλησε για την Πρόληψη Γυναικολογικών
Νεοπλασμάτων.
Ο Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ.
Γ.Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ- Ν.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ο οποίος μίλησε για την πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση στον καρκίνο του μαστού.
Η Κουκουρίκου Ιουλία, ΤΕ Νοσηλεύτρια στο Ογκολογικό Τμήμα Π.Π.Γ.
Νοσοκομείου Πατρών, ανέλυσε το ρόλο των νοσηλευτών ογκολογίας στη νοσηλευτική
φροντίδα ογκολογικών ασθενών.
Η Ψυχολόγος, απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου & Ινστιτούτου Διαγνωστικής
Ψυχολογίας, Τουρβάτσιου Στέλα, ανέπτυξε θέμα για την Ψυχολογία των Ασθενών στα
Πρώτα Στάδια της Νόσου. Συμπεριφορές και Παρεμβάσεις.
Επίσης, οι σπουδαστές της ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή Γενικής Νοσηλείας
(Γ'εξ.) του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, μίλησαν για τη συνδρομή του Βοηθού Νοσηλευτή στην
αντιμετώπιση καρκίνου μήτρας και μαστού.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με δύο, ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" Ν.
Αχαΐας Κολυπέρα Λιολιώ, η οποία παρουσίασε τη δική της Βιωματική Εμπειρία με τον
Καρκίνο του Μαστού και
η Παπαχρυσανθάκη Λαμπρινή, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής, Πρόεδρος Ο.Ε.Κ.Κ.
"ΑγκαλιάΖΩ" Ν. Αχαΐας, η οποία μίλησε για την Έννοια του Εθελοντισμού.
Η έναρξη της ημερίδας έγινε από το Διευθυντή του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Γιάννη
Χατζή, ενώ παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Δήμαρχος της Ι.Π. Μεσολογγίου
Νίκος Καραπάνος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Πάνος Παπαδόπουλος, η
προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Αγγελική
Ακριβοπούλου και ο πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, Άρης Τριβλής.
Την ημερίδα τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, ο πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου Μεσολογγίου Τάσος Σκαρμούτσος, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του ΔΙΕΚ και
πολύς κόσμος.
Την οργανωτική επιτροπή της ημερίδας, αποτέλεσαν η Υποδιευθύντρια του ΔΙΕΚ,
Κατερίνα Αποστολοπούλου, η οποία είχε αναλάβει την οργάνωση ημερίδας, καθώς και οι
εκπαιδευτές της ειδικότητας Δώρα Λάμπρη και Λάμπρος Λιάπης, οι οποίοι συντόνισαν
από το πάνελ.

