Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων
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Υποστήριξη ατόµων µε καρδιοπάθεια
και η συµβολή των φροντιστών τους
Πειραιώς 100 - Τ.Κ. 11854 Πλησιέστερο µετρό: Κεραµεικός

10:30 - 11:00

Εγγραφές - Καφές

11:00 - 11:20

“Από κοινού απόφαση στην Ιατρική”

11:20 - 11:40

Εισαγωγή από τον Ευρωβουλευτή Tomas Mr. Zdechovsky, τον Κωνσταντίνο Μακρή,
Πρόεδρο Ένωσης Καρδιοπαθών Αξιωµατικών Πολεµικού Ναυτικού, Λιµενικού
Σώµατος και φίλων, την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου “Η Καρδιά του
Παιδιού” κα Αθηνά Κολτσιδοπούλου τον Καθηγητή Γεώργιο Χριστοδούλου, τον κο
Ορέστη Γιωτάκο, την κα Χ.Παπανικολάου, τον Σ. Ζορµπά και εκπροσώπους φορέων.

11:40 - 12:00

Η ζωή µε ένα παιδί µε συγγενή καρδιοπάθεια, Μέλος
συλλόγου “Η Καρδιά του παιδιού”.

Ελένη Τσουνάκου

12:00 - 12:20

Το Ευρωπαικό ερευνητικό πρόγραµµα για ασθενείς µε
καρδιοπάθεια CARRE-Project (www.carre-project.eu

Καθηγήτρια
Ελένη Καλδούδη
Δρ. Γιώργος Δροσάτος

12:20 – 12:40

Η µεταφραστική έρευνα στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών στην υποστήριξη ατόµων µε
καρδιοπάθεια

Καθηγητής
Διονύσιος Κόκκινος

12:40 – 13:00

ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος - Τεχνολογίες αιχµής που υποστηρίζουν

Δρ. Όµηρος
Παπαδόπουλος

Δηµήτρης Κόντης

την καθηµερινότητα των ατόµων µε καρδιακά προβλήµατα
13:00 – 13:20

Τρόποι εξασφάλισης αιµοδοσίας υπέρ των καρδιοπαθών

13:20 – 14:00
14:00 – 14:20

Σταύρος Τερζάκης

Διάλειµµα - Καφές - Ελαφρύ γεύµα
“Φροντίζοντας τον Φροντιστή”

Δρ. Καλλιόπη
Παναγιωτοπούλου

14:20 – 14:40

Πως η Τεχνολογία συµβάλει στην άµεση πρόσβαση στα
φάρµακα. Το παράδειγµα του GIVMED.

14:40 – 15:00

"The importance of universal networks to generate a global
community for health” - International Heart Hub (iHHub)

Susan Campbell

15:00 – 15:20

Συµπτώµατα Καρδιακής Ανεπάρκειας: O κρίσιµος ρόλος της
οικογένειας στην αναγνώριση των συµπτωµάτων ενός
απειλητικού για την ζωή συνδρόµου.

Ηλίας Τσούγκος

Υπο την Αιγίδα

Με την Υποστήριξη

Θανάσης Βράτιµος

Χορηγoί Επικοινωνίας

!
!

!
!
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Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ υποστηρίζει τους ανεπίσηµους φροντιστές
ατόµων µε ασθένεια ή αναπηρία και την αναγνώριση του ρόλου που διαδραµατίζουν στο
σύστηµα υγείας. Η ΕΠΙΟΝΗ είναι µέλος του Δικτύου Eurocarers και άλλων Ευρωπαϊκών
δικτύων µε σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την υποστήριξη των ανεπίσηµων
φροντιστών που συχνά είναι οι οικογένειες.
Μέρος των δράσεων της ΕΠΙΟΝΗ είναι η διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων µε τη
συµµετοχή επαγγελµατιών Υγείας. Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Εργοθεραπευτές και Δικηγόροι δίνουν απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ιατρικής,
νοµικής, εκπαιδευτικής και εργασιακής φύσης που ενδιαφέρουν το κοινό και ιδιαίτερα
τους φροντιστές - περιθάλποντες ατόµων µε χρόνια ασθένεια ή αναπηρία.
Η ΕΠΙΟΝΗ στις 3 Μαίου 2018 στις 10:30 διοργανώνει στην Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων
(ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 2 - INNOVATHENS powered by Samsung), ηµερίδα µε θέµα “Υποστήριξη
ατόµων µε καρδιοπάθεια και η συµβολή των φροντιστών τους” υπό την αιγίδα του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του International Heart Hub (iHHub).
Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο ευρωβουλευτής κος Tomas Mr. Zdechovsky, o
Καθηγητής Ψυχιατρικής και τ.πρόεδρος της παγκόσµιας οµοσπονδίας ψυχικής υγείας
κος Γεώργιος Χριστοδούλου και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών.
Εισηγήσεις θα πραγµατοποιήσουν εξέχοντες επιστήµονες του χώρου της υγείας.
Ο κορυφαίος γιατρός - καρδιολόγος και καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών κος
Διονύσιος Κόκκινος θα αναφερθεί στην µεταφραστική έρευνα στο Ίδρυµα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών στην υποστήριξη ατόµων µε
καρδιοπάθεια.
Ο Διευθυντής Ψυχιατρικής ΕΣΥ, κος Δηµήτριος Κόντης θα αναφερθεί στην “από κοινού
απόφαση στην Ιατρική”. Η οµιλία της Δρ. Καλλιόπης Παναγιωτοπούλου έχει θέµα
“φροντίζοντας τον φροντιστή”.
Η καθηγήτρια κα Ελένη Καλούδη και ο Δρ. Γιώργος Δροσάτος από το Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης θα παρουσιάσουν το Ευρωπαικό ερευνητικό πρόγραµµα CARREProject (www.carre-project.eu).
Ο Δρ. Όµηρος Παπαδόπουλος θα αναφερθεί σε τεχνολογίες αιχµής του ΕΚΕΦΕ
Δηµόκριτος που υποστηρίζουν την καθηµερινότητα των ατόµων µε καρδιακά
προβλήµατα και ο κος Ηλίας Τσούγκος στα συµπτώµατα καρδιακής ανεπάρκειας και τον
κρίσιµο ρόλο της οικογένειας στην αναγνώριση των συµπτωµάτων ενός απειλητικού για
την ζωή συνδρόµου.
Η ηµερίδα γίνεται για την ευαισθητοποίηση σε σχέση µε την καρδιοπάθεια µε την
ευγενική υποστήριξη των εταιριών Novartis και Interamerican. Χορηγός Επικοινωνίας:
www.psychologynow.gr το www.iatronet.gr και www.socialpolicy.gr

