Θεσσαλονίκη, 07/11/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για τον θηλασμό

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, την
πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η Β’ Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. του Γ.Ν.
Παπαγεωργίου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Παιδιατρικής-Νεογνολογίας
Α.Π.Θ., Ελισάβετ Διαμαντή, διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για τον
θηλασμό, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Πέρυσι, σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. του
Νοσοκομείου, εγκαινιάστηκε ένας κύκλος φροντιστηριακών μαθημάτων για τον
θηλασμό, με στόχο την πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας και ειδικά των
παιδιάτρων και των μαιών-μαιευτών, σύμφωνα με πρόσφατα και τεκμηριωμένα
δεδομένα για τον θηλασμό. Φέτος, η δια ζώσης εκδήλωση δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί, λόγω των μέτρων προστασίας για την εξάπλωση της πανδημίας
Covid-19.
Η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού, με το σλόγκαν “Υποστηρίζουμε τον
θηλασμό για έναν πιο υγιή πλανήτη“, εστιάζεται στην επίδραση της βρεφικής
διατροφής στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή και την επιτακτική ανάγκη να
προστατευτεί, να προωθηθεί και να υποστηριχθεί ο θηλασμός για την υγεία του
πλανήτη και των κατοίκων του.
Στόχοι της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού
• Ενημέρωση για τη σύνδεση ανάμεσα στον
περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή
• Εδραίωση του θηλασμού ως μία έξυπνη κλιματικά επιλογή

θηλασμό

και

την

•Εμπλοκή ιδιωτών και οργανισμών για μεγαλύτερη επιρροή
•Κινητοποίηση για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τη βελτίωση της υγείας του
πλανήτη και των ανθρώπων μέσω του θηλασμού
Για να παρακολουθήσετε την ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για τον
θηλασμό, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της πλατφόρμας zoom, στο
https://authgr.zoom.us/j/99282984673?pwd=NHJBQTRXRFRRTm5mcGI0SG95N
nBZQT09
Meeting ID: 992 8298 4673
Passcode: 194675

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
1. Χαιρετισμοί
Ελισάβετ Διαμαντή : Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια Β’
Νεογνολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Ευαγγελία Βοζίκη: Μαία, ΜSc, Προϊσταμένη, Α΄Μαιευτική –Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ, Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου
2.C MV και μητρικό γάλα
Ελισάβετ Διαμαντή: Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια Β’
Νεογνολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
3.Κορονοιός και θηλασμός: Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Μαρία Λιθοξοπούλου: Παιδίατρος Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β’ Νεογνολογική
Κλινική Α.Π.Θ.,
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
4.Τράπεζα Ανθρώπινου Μητρικού Γάλακτος στο Νοσοκομείο Παπαγεωργιου: 18
μηνες εμπειρίας
Αναστασία Καραγκιόζη: Μαία, Υπεύθυνη Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

