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υΠο την αιγιδα
7η υΓΕίονοΜίκΗ πΕρίφΕρΕία κρΗΤΗσ
πΕρίφΕρΕίακΗ ΕνοΤΗΤα Χανίών
δΗΜοσ Χανίών
ίαΤρίκοσ συλλοΓοσ Χανίών
ίαΤρίκοσ συλλοΓοσ ρΕθυΜνου
φαρΜακΕυΤίκοσ συλλοΓοσ Χανίών 
ίΕρα ΜΗΤροπολίσ κυδώνίασ & αποκορώνου
ΕλλΗνίκΗ ΕνδοκρίνολοΓίκΗ ΕΤαίρΕία
-πανΕλλΗνία ΕνώσΗ ΕνδοκρίνολοΓών
ΕΤαίρΕία ΜΕλΕΤΗσ παθΗσΕών δίαΒΗΤίκου ποδίου
ΕλλΗνίκΗ δίαΒΗΤολοΓίκΗ ΕΤαίρΕία
ΕθνίκΗ συνοΜοσπονδία αΤοΜών ΜΕ αναπΗρία
αΧΕπανσ 

δΗΜοσ Χανίών



διοικητικο συμβουλιο Π.ο.σ.σ.α.σ.δια.
 
πρόεδρος δαραμήλας Χρήστος              
αντιπρόεδρος α΄ Γεμιστού Γκόλφω
αντιπρόεδρος Β΄ σγουρού Μαρία
Γεν. Γραμματέας Τσούτσας Γεώργιος
αναπλ. Γενική Γραμματέας ουσταμπασίδου σωτηρία
Ταμίας Τορούνογλου πολυξένη
οργανωτικός Γραμματέας α’ δόνη λίνα
οργανωτικός Γραμματέας Β΄ Χατζηαγγελίδου Άννα-Μαρία
υπεύθυνος δημ. σχέσεων Τριανταφύλλου Μαρία
αναπλ. υπεύθυνος δημ. σχέσεων δασκαλάκη Μαρία
Μέλη καρούνου αθανασία

οργανωτικη εΠιτροΠη 

πρόεδρος δαραμήλας Χρήστος
αντιπρόεδρος    σγουρού Μαρία 
Γενικός Γραμματέας Τσούτσας Γεώργιος
Ταμίας Τορούνογλου πολυξένη
Μέλη                 καρούνου αθανασία
 Γεμιστού Γκόλφω
 ουσταμπασίδου σωτηρία
 Χατζηαγγελίδου Άννα Μαρία  
 Τριανταφύλλου Μαρία

εΠιστημονικη εΠιτροΠη

πρόεδρος  ορφανουδάκη παρασκευή / Παιδοχειρουργός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων 

αντιπρόεδροι Γκόγκου αργυρώ / Παθολόγοs-∆ιαβητολόγοs, Επιµελήτρια Α΄, Γ. Ν. Χανίων
 καλογεράκη λουκία / Παθολόγος-∆ιαβητολόγος, ∆ιευθύντρια Β’ Παθολογικής Κλινικής   
 Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Χανίων

Μέλη Μούσλεχ ζαδάλλα / Ενδοκρινολόγος, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
 Πανεπιστηµιακός Υπότροφος Α΄Προπ. Παθολογικής Κλινικής ΓΠΝΘ “ΑΧΕΠΑ”
 Μανές Χρήστος / Παθολόγος-∆ιαβητολόγος, ∆ιευθυντής Παθολογικού Τµήµατος
 και ∆ιαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Θ. “Παπαγεωργίου”, Πρόεδρος Ε.ΜΕ.∆Ι.Π.
 παπάνας νικόλαος / αν. Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους ∆ιαβήτη,
 Υπεύθυνος ∆ιαβητολογικού Κέντρου Β΄ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής
 ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Πρόεδρος Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας
 δαραμήλας Χρήστος / Βιολόγος, MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη ∆ιαβήτη», 
 Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.∆ΙΑ.
 Τσούτσας Γεώργιος / Ειδικευόµενος Ενδοκρινολογικής Κλινικής, Γ.Ν. “Ιπποκράτειο”,   
 Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ ΑΠΘ, Γενικός Γραµµατέας Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.∆ΙΑ.
 παππάς Άγγελος / ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ. Παθολογίας, ∆ιαβητολογικό Κέντρο “Βενιζέλειο” Γ.Ν. Ηράκλειο
 Μαμουλάκης δημήτριος / Παιδίατρος - Παιδοδιαβητολόγος, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ. ΠαΓΝΗ
 Μυλωνάκη θεοχαρούλα / Παθολόγος - ∆ιαβητολόγος, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
 Τέως ∆ιευθύντρια Β’ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων
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χαιρετισμοσ - Προσκληση Προεδρου οργανωτικησ εΠιτροΠησ

αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, 
 

Η πανελλήνια ομοσπονδία σωματείων – συλλόγων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη (π.ο.σ.σ.α.σ.δία.), μετά 
την μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης «διαβητικό» Χωριό όλα αυτά τα χρόνια, φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά 
συνδιοργανώνουμε  με την περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το δήμο Χανίων, στις 21, 22 και 23 οκτωβρίου 
2016, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα διαβήτη (14η νοεμβρίου) 

πριν την έναρξη του διαβητικού χωριού και συγκεκριμένα στις 21 οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν στο 
πνευματικό κέντρο Χανίων, συζητήσεις, workshops, από επαγγελματίες υγείας και άτομα με διαβήτη, με θέματα 
που θα καθορίσει από κοινού η Επιστημονική και η οργανωτική Επιτροπή.

Για πρώτη φορά φέτος επεκτείνουμε το επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης μας απευθυνόμενοι και στους 
επαγγελματίες υγείας, πραγματοποιώντας μια επιστημονική συνάντηση που αφορά τη γνώση τους γύρω από τον 
τρόπο διάγνωσης, πρόληψης και υποστήριξης των ατόμων με διαβήτη.

Μέσα σε συνθήκες ομολογουμένως αντίξοες, η π.ο.σ.σ.α.σ.δία. τολμά και πάλι να δώσει συνέχεια στην πρω-
τοποριακή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ιδέα της και να χτίσει και πάλι ένα όμορφο σκηνικό μέσα στο οποίο το κοινό 
θα έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να γνωρίσει καλύτερα τη μάστιγα που λέγεται διαβήτης, αλλά και να ευαισθητο-
ποιηθεί και βεβαίως να εκπαιδευτεί γύρω από θέματα που αφορούν την πρόληψη αλλά και τη σωστή διαχείρισή 
του.      

πρόκειται για μία γιορτή που και πάλι στο επίκεντρό της θα έχει τις θεματικές «γειτονιές», που θα στεγάζονται 
στις τέντες που θα στηθούν στην πλατεία αγοράς Χανίων, στην καθεμία από τις οποίες θα πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό, διαδραστικό περιεχόμενο αλλά και happenings και  θα υπάρξει διαφήμιση στα ΜΜΕ, 
ζωντανές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνδέσεις και συνεντεύξεις τύπου.

Επιθυμία μας είναι, όλοι οι εμπλεκόμενοι με το σακχαρώδη διαβήτη φορείς, (πάσχοντες, πολιτεία, επιστημονική 
κοινότητα), να εργασθούμε από κοινού και πάλι, προκειμένου να παρουσιάσουμε, στα πλαίσια της παγκόσμιας 
Ημέρας διαβήτη,  ένα ολοκληρωμένο event, ξεχωριστό, δημιουργικό, ελκυστικό, που σκοπό θα έχει να ευαισθη-
τοποιήσει τους πολίτες αυτής της χώρας και να εκπαιδεύσει τους πάσχοντες με ένα διαφορετικό τρόπο.

Η ομοσπονδία μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικοινωνιακή προβολή της εκδήλωσής μας, 
έτσι ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, όσο το δυνατόν περισσότεροι πάσχοντες απ’ όλη την Ελ-
λάδα και κυρίως από την κρήτη, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες της πολιτείας.

σασ καλουΜΕ ολουσ, εσάς και τα παιδιά σας, που θέλετε να ενημερωθείτε, να εκπαιδευτείτε και να ζήσετε 
στιγμές ευχάριστες, ξεφεύγοντας από την αυστηρή καθημερινότητα που βιώνει ο καθένας μας, να επισκεφθείτε 
το «Χωριό» μας και να περάσετε όμορφα. Εξάλλου η μεγάλη ανταπόκριση όλων

σας και η συμμετοχή σας στις δράσεις της π.ο.σ.σ.α.σ.δία., μας δίνει δύναμη να θέτουμε υψηλότερους  στό-
χους και διεκδικήσεις και σας ευχαριστούμε θερμά γι’αυτό.

θα ΕίΜασΤΕ ολοί ΕκΕί!
σας περιμένουμε…. και να είστε σίγουροι ότι η εμπειρία αυτή θα σας μείνει αξέχαστη!

o πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής
χρήστος δαραμήλας

www.diavitiko-xorio.gr
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εκπαιδευτικο 
σεμιναριο για 
επαγγελματιεσ υγειασ
Πνευματικό κεντρό Χανιων

Παρασκευη 21 οκτωβριου 2016

15:00 - 16:00 Εγγραφές

16.00 - 16.50 τραΠεζι α / Η ΤαυΤοΤΗΤα Του σακΧαρώδΗ δίαΒΗΤΗ Τυπου 1 καί Τυπου 2 
 προεδρειο: ζαδαλλα ΜουσλΕΧ - νίκολαοσ παπανασ
 1. ορισμός, διάγνωση και επιδημιολογικά δεδομένα στο διαβήτη 
 ΜαΜουλακΗσ δΗΜΗΤρΗσ
 2. αυτοέλεγχος και ρύθμιση του διαβήτη
 ΓαΒρίλακΗ Μαρίαννα

16.50 - 18.30 τραΠεζι β / νοσΗλΕυΤίκΗ υποσΤΗρίξΗ καί φρονΤίδα Του αΤοΜου 
 ΜΕ σακΧαρώδΗ δίαΒΗΤΗ (σδΤ1 – σδΤ2)
 προεδρειο: ορφανουδακΗ παρασκΕυΗ
 1. εκπαίδευση των ατόμων με διαβήτη στις μετρήσεις σακχάρου, 
 την ενέσιμη θεραπεία και την ινσουλίνη.  
 παπανασ νίκολαοσ
 2. μετάβαση από ενέσιμη χορήγηση ινσουλίνης στην αντλία έγχυσης 
 ινσουλίνης στο σδτ1.  
 ζαδαλλα ΜουσλΕΧ
 3.α) αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με δισκία 
 και μετάβαση στην ινσουλίνη. 
 παππασ αΓΓΕλοσ
  β) Έναρξη ινσουλινοθεραπείας. διαχείριση αντιρρήσεων 
 ατόμου με διαβήτη. 
 παππασ αΓΓΕλοσ 

18:30 - 18:45 διάλειμμα 
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www.diavitiko-xorio.gr

Παρασκευη 21 οκτωβριου 2016

18:45 - 20:20 τραΠεζι γ / δίαΤροφίκΗ ΕκπαίδΕυσΗ σΤο σδΤ1: 
 αναΓκΗ Γία ΕξαΤοΜίκΕυσΗ
 προεδρειο: ζαδαλλα ΜουσλΕΧ - νίκολαοσ παπανασ
 1. ο ρόλος των τροφίμων «για διαβητικούς»
 λαΪνα αΓΓΕλίκΗ 
 2. διατροφική συμπεριφορά της εγκυμονούσας με σδτ1
 κουΤσίδΗσ παναΓίώΤΗσ
 3. αμφιβλιστροειδοπάθεια  
 κονΤαξακΗσ ανασΤασίοσ
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αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 
προεδροσ: ΓκοΓκου αρΓυρώ
1. εντατικοποιημένο σχήμα - αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης / πΕΤκοΒα ΒαλΕνΤίνα
2. διαβήτης τύπου 1 και διατροφή / σώΜαλΗ Μαρία
3. Άσκηση: ο ρόλος και ο τρόπος-στρεσογόνες καταστάσεις–λοιμώξεις / λουΒαρΗ ΒασίλίκΗ

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 
προεδροσ: καλοΓΕρακΗ λουκία 
1. διαβήτης τύπου 2 και διατροφή / παπαδοΓίαννΗ Μαρία 
2. διαβήτης τύπου 2 και Άσκηση / ΤουΒρα Άννα-Μαρία
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16.10 - 16.50  «τι ειναι ο σακχαρωδησ διαβητησ;» - αυτοελεγχοσ

16.50 – 18.10  αντιμετωΠιση του σακχαρωδη διαβητη 

16.50 – 17.30  αντιμετωΠιση του σακχαρωδη διαβητη 

17.30 - 18.10 διαχειριση ειδικων καταστασεων (αιΘ. ι), εΠιΠλοκεσ (αιΘ. ιι)

αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1
προεδροσ: ορφανουδακΗ παρασκΕυΗ 
1. αυτοέλεγχος – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη / ΤσουΤσασ ΓΕώρΓίοσ
2. υπεργλυκαιμία – υπογλυκαιμία / σώΜαλΗ Μαρία

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 
προεδροσ: καλοΓΕρακΗ λουκία  
1. αίτια εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 / ΜυλώνακΗ θΕοΧαρουλα
2. αυτοέλεγχος – τακτική παρακολούθηση / ΓκοΓκου αρΓυρώ

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 
προεδροσ: ΓκοΓκου αρΓυρώ 
1. η αξία της ρύθμισης στην πρόληψη των επιπλοκών / νΤουνΤουλακΗ πΗνΕλοπΗ
2. αντιμετώπιση καρδιαγγειακών επιπλοκών / ΓίαννουλακΗ ΓΕώρΓία   
3. αντιμετώπιση επιπλοκών διαβητικού ποδιού / ΜουσΤαρδασ Μαρίοσ

επιστημονικο 
προγραμμα 
Πνευματικό κεντρό Χανιων
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Παρασκευη 21 οκτωβριου 2016

18.30 - 19.45 διαλειμμα 

αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 
προεδροσ: καλοΓΕρακΗ  λουκία
1. αυτοέλεγχος – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη / ΤσουΤσασ ΓΕώρΓίοσ
2α. υπεργλυκαιμία – υπογλυκαιμία – κανόνας 15 / σώΜαλΗ Μαρία
2β. διαβήτης τύπου 1 και διατροφή / σώΜαλΗ Μαρία
3.  εντατικοποιημένο σχήμα - αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης / πΕΤκοΒα ΒαλΕνΤίνα
4. Άσκηση: ο ρόλος και ο τρόπος–στρεσογόνες καταστάσεις–λοιμώξεις / λουΒαρΗ ΒασίλίκΗ 
5. η αξία της ρύθμισης στην πρόληψη των επιπλοκών / νΤουνΤουλακΗ πΗνΕλοπΗ

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 
προεδροσ: ορφανουδακΗ παρασκΕυΗ
1. αίτια εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 / ΜυλώνακΗ θΕοΧαρουλα
2. αυτοέλεγχος – τακτική παρακολούθηση / ΓκοΓκου αρΓυρώ 
3. διαβήτης τύπου 2 και διατροφή / παπαδοΓίαννΗ Μαρία  
4. διαβήτης τύπου 2 και Άσκηση / ΤουΒρα Άννα-Μαρία
5. αντιμετώπιση καρδιαγγειακών επιπλοκών / ΓίαννουλακΗ ΓΕώρΓία   
6. αντιμετώπιση επιπλοκών διαβητικού ποδιού / ΜουσΤαρδασ Μαρίοσ

αιΘουσα ι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 1 
ομιλητησ: δαραΜΗλασ ΧρΗσΤοσ

αιΘουσα ιι – σακΧαρώδΗσ δίαΒΗΤΗσ Τυπου 2 
ομιλητησ: ΤσουΤσασ ΓΕώρΓίοσ

19.45 - 20.30 διαδραστικο μεροσ εκδηλωσησ σε εκΠαιδευτικεσ  
ομαδεσ ατομων με διαβητη τυΠου 1 και τυΠου 2 Παρουσια ειδικου

www.diavitiko-xorio.gr

20:30 - 20:50 Παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης δεδομένων σχετικά 
με την  ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνουν τα άτομα με διαβήτη 
σε σχέση με την πάθησή τους



σαββατο 22 οκτωβριου 2016

εΞεδρα αυτοελεγχοσ ΠαιδοτοΠοσ ενημερωση 
ΠροληΨη

κουζινα
διατροΦη

10.00 ζώνΤανΗ 
ΜουσίκΗ 
απο ροκ 
συΓκροΤΗ-
Μα 

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

πΕπίΤο - 
ζώΓραφίκΗ 
face-painting         

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

11.00 ΤΕλΕΤΗ 
ΕναρξΗσ

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

clown 
Μπαλονία

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

ΜίκροΓΕυΜαΤα

12.00 κρΗΤίκοσ
παραδοσία-
κοσ συλλο-
Γο σΕλίνου 
(παλαίο-
Χώρα) & 
ρίζίΤίκο

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

σώΜα 
ΕλλΗνίκου 
οδΗΓίσΜου ΤΤ 
Χανίών

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

ΜίκροΓΕυΜαΤα

13.00 Zumba ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

αφΗΓΗσΗ 
παραΜυθίου 

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

ΜίκροΓΕυΜαΤα

14.00 α.σ ίαπΕΤοσ 
Χανίών

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

παίδίκΕσ δρασ-
ΤΗρίοΤΗΤΕσ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

15.00 ΜουσίκΗ 
(d.J.)

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

παίδίκΕσ δρασ-
ΤΗρίοΤΗΤΕσ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

16.00 tae 
kwon do   
αθλΗΤίκοσ 
συλλοΓοσ 
καΓίαλΕσ

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

ασΤρονοΜία 
Γία παίδία, 
συλλοΓοσ 
φίλών 
ασΤρονοΜίασ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

* ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑρΤΗρΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΣΠΙρΟΜΕΤρΗΣΗ, ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΟΝΟΜΕΤρΗΣΗ, ΑΜΦΙΒλΗΣΤρΟΕΙ∆ΟΓρΑΦΙΑ, 
SchirMer’S teSt, ΕλΕΓΧΟΣ ΣΠΙλωΝ) ΕΠΙΠλΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠρΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: ΜΕΤρΗΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑρΟΥ

προγραμμα
πλατειασ αγορασ 
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κυριακη 23 οκτωβριου 2016

προγραμμα
πλατειασ αγορασ 

εΞεδρα αυτοελεγχοσ ΠαιδοτοΠοσ ενημερωση 
ΠροληΨη

κουζινα
διατροΦη

10.00 δίαφοροί Χοροί         
(Zumba break 
dance oriental 
κλπ) 

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

ζώΓραφίκΗ         προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

11.00 ξίφασκία ΤΜΗΜα 
αθλΗσΗσ 
δΗΜου Χανίών,                                                 
παραδοσίακοσ 
οΜίλοσ 
ΨΗλορΕίΤΗσ

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

ΕπίΤραπΕζία 
- παίδίκΗ 
δΗΜίουρΓίκΗ 
απασΧολΗσΗ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

ΜίκροΓΕυΜαΤα

12.00 ρυθΜίκΗ 
ΓυΜνασΤίκΗ 
ΓυΜνασΤίκοσ 
συλλοΓοσ 
«αθλΗΤίκΗ 
κίνΗσΗ»

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

ΕπίΤραπΕζία - 
σκακί οΜίλοσ 
ανΤίσφαίρίσΗσ 
Χανίών 

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ* 

ΜίκροΓΕυΜαΤα

13.00 αθλΗσΗ - fitness 
- αΤοΜίκΗ 
ΓυΜνασΤίκΗ 
(personal 
training)

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

ΗλίακΗ 
παραΤΗρΗσΗ   
συλλοΓοσ 
φίλών 
ασΤρονοΜίασ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

14.00 ΜουσίκΗ (d.J.) ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

παίδίκΕσ δρασ-
ΤΗρίοΤΗΤΕσ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

15.00 α.σ ίαπΕΤοσ 
Χανίών

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

αφΗΓΗσΗ 
παραΜυθίου

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

16.00 αΓίασΜΕνακΗσ 
παραδοσίακοσ 
λαοΓραφίκοσ 
συλλοΓοσ

ΜΕΤρΗσΕίσ 
σακΧαρου & Γλυ-
κοζυλίώΜΕνΗσ

facepainting  
ζώΓραφίκΗ

προλΗπΤίκΕσ 
ΕξΕΤασΕίσ Γία 
ΕπίπλοκΕσ σΤο 
σακΧαρώδΗ 
δίαΒΗΤΗ*

ΜίκροΓΕυΜαΤα

www.diavitiko-xorio.gr
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ευρετηριο

γαΒριλακη μαριαννα / Ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, Χανιά
γιαννουλακη γεΩργια / καρδιολόγος, Επιμελήτρια α’, καρδιολογική κλινική Γ.ν. Χανίων
γκογκου αργυρΩ /  παθολόγος-διαβητολόγος, Επιμελήτρια α’, Γ.ν. Χανίων 
δαραμηλασ Χρηστοσ / Βιολόγος, msc φροντίδα στον σακχαρώδη διαβήτη, 
πρόεδρος π.ο.σ.σ.α.σ.δία.
καλογερακη λουκια / παθολόγος, διευθύντρια Β’ παθολογικής κλινικής Γ.ν. Χανίων
κονταξακησ αναστασιοσ / Χειρουργός οφθαλμίατρος, Επιμελητής οφθαλμολογικής κλινικής 
ναυτικού νοσοκομείου κρήτης
κουτσιδησ παναγιΩτησ / διαβητολόγος, κλινική διαβήτη, Γενικό νοσοκομείο λεμεσού, κύπρος 
λαΪνα αγγελικη / Ενδοκρινολόγος, διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών, Ηράκλειο
λουΒαρη Βασιλικη / νοσηλεύτρια Τ.Ε. Εξειδικευμένη νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια παιδιών 
με σδ παιδοδιαβητολογικό ίατρείο παΓνΗ
μαμουλακησ δημητριοσ / παιδίατρος - παιδοδιαβητολόγος, διευθυντής Εσυ παΓνΗ
μουσλεΧ Ζαδαλλα / Ενδοκρινολόγος, πρόεδρος Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας - 
πανελλήνια  Ένωση Ενδοκρινολόγων
μουσταρδασ μαριοσ / de, php, msc, αγγειοχειργός, Επιστημονικά υπεύθυνος αγγειοχειρουργικής 
κλινικής “ΓαΒρίλακΗ - iasis”
μυλΩνακη ΘεοΧαρουλα / παθολόγος - διαβητολόγος, διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών, Τέως 
διευθύντρια Β’ παθολογικής κλινικής Γ.ν. Χανίων
ντουντουλακη πηνελοπη / παθολόγος - διαβητολόγος, διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών
ορΦανουδακη παρασκευη / παιδοχειρουργός, πρόεδρος ίατρικού συλλόγου Χανίων 
παπαδογιαννη μαρια / διαιτολόγος - διατροφολόγος, Χανιά
παπανασ νικολαοσ / αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας-σακχαρώδους διαβήτη, υπεύθυνος 
διαβητολογικού κέντρου, Β’ πανεπιστημιακή παθολογική κλινική δπθ, Γ.ν. αλεξανδρούπολης, 
πρόεδρος Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
παππασ αγγελοσ / διευθυντής Εσυ παθολογίας, διαβητολογικό κέντρο “Βενιζέλειο” Γ.ν. Ηράκλειο
πετκοΒα Βαλεντινα / Ενδοκρινολόγος - διαβητολόγος, ρέθυμνο
σΩμαλη μαρια / Ενδοκρινολόγος, διδάκτωρ Τμήματος ίατρικής, σχολή Επιστημών υγείας 
πανεπιστημίου πατρών, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και σακχαρώδη διαβήτη 
Εuromedica - Γενική κλινική θεσσαλονίκης
τουΒρα αννα-μαρια / Εργοφυσιολόγος phd, msc
τσουτσασ γεΩργιοσ / Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογικής κλινικής, Γ.ν. “ίπποκράτειο”,   
υποψήφιος διδάκτωρ απθ
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γενικεσ ΠληροΦοριεσ

οργανωση διαβητικου χωριου
πανελλήνια ομοσπονδία σωματείων συλλόγων 
ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη (π.ο.σ.σ.α.σ.δια.)
μέλος της ε.σ.α.μεα. / μέλος της iDF
Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 16341
Τηλ. & fax 2105201474 , email: possasdia@yahoo.gr

γραμματεια οργανωσησ
premium Congress & social events solutions
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47, t.k. 54 623
τηλ. & fax: 2310 226250, τηλ. 2310 219407
αθήνα: ζαλοκώστα 44 & λεωφόρος κηφισίας, Χαλάνδρι, t.k. 152 33
τηλ.: 211 10 69 340, fax: 210 68 38 221
e-mail: premium.conf@gmail.com, 
www.premium-events.gr, fb: premiumeventsthessaloniki

τοΠοσ διεΞαγωγησ εΠιστημονικου Προγραμματοσ
πνευματικό κέντρο Χανίων
παπανδρέου ανδρέα 70 
Χανιά, Τ.κ. 73132

www.diavitiko-xorio.gr



12

ΧορΗΓοί

ΕθΕλονΤΕσ

Φουρνοσ
σχοινοΠλοκακη

baila studio-dancefitJoystudio-dale paso
bailastudio- dancefit dale paso
core the band, ροκ συΓκροΤΗΜα
personal trainer luna  
α.σ ίαπΕΤοσ Χανίών
αΓίασΜΕνακΗσ παραδοσίακοσ λαοΓραφίκοσ συλλοΓοσ
αθλΗΤίκοσ συλλοΓοσ καΓίαλΕσ
ακαδΗΜία ΓασΤρονοΜίασ & ΤουρίσΜου
αποσΤολακΗ Μαρίνα
ΓυΜνασΤίκοσ συλλοΓοσ “αθλΗΤίκΗ κίνΗσΗ”
ΕλλΗνίκοσ Ερυθροσ σΤαυροσ

νΤαουνΤακΗ δΕσποίνα 
ξυπολίΤακΗ νοΤα 
οΜίλοσ ανΤίσφαίρίσΗσ Χανίών
παραδοσίακοσ οΜίλοσ ΨΗλορΕίΤΗσ  
συλλοΓοσ σΕλίνου
συλλοΓοσ φίλών ΓασΤρονοΜίασ
σΧολΗ ΜαΓΕίρίκΗσ ζαΧαροπλασΤίκΗσ ίΕκ ακρώΤΗρίου 
σώΜα ΕλλΗνίκου οδΗΓίσΜου ΤΤ Χανίών
ΤΕΕ νοσΗλΕυΤίκΗσ Γ.ν. Χανίών 
ΤΜΗΜα αθλΗσΗσ δΗΜου Χανίών
ΨαρουδακΗ κυρίακΗ                                                   


