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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδραστική Ημερίδα FamilyHealth 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10.00-15.00 

 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η «Εταιρία ΕΠΤΑ» διοργανώνουν τη διαδραστική επιστημονική 

ημερίδα υγείας FamilyHealth. 

Η ιδέα της ανοικτής ενημέρωσης για την πρόληψη της οικογενειακής υγείας ξεκίνησε το 2015 από μια 

ομάδα επιστημόνων υγείας, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται για θέματα που 

αφορούν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση βασικών θεμάτων υγείας.  

Η 3ηδιαδραστική ημερίδαFamilyHealth στις 5 Οκτωβρίου 2019, με τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών, 

στοχεύει να διευρύνει την ενημέρωση και τη συζήτηση σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και την 

προαγωγή της οικογενειακής υγείας, την οικογενειακή ψυχολογία, την υγεία του ζευγαριού, καθώς και 

την οικογενειακή διατροφή. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην ημερίδα θα αναπτυχθούν οι θεματικές:  
 

 Ζευγάρι και οικογένεια από την Δέσποινα Δριβάκου, Ψυχολόγο Msc, 
Συστημική/Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια 

 Διατροφή από τον Κωνσταντίνο Ξένο, Κλινικό Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, MSc, PhD.c 

 Διαδίκτυο- Social Media και παιδί από τον Δρ Βάιο Νταφούλη, Διευθυντή 
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

 Λογοθεραπεία στην προσχολική ηλικία από τον Πάρη Κιλίντζη, Λογοπεδικό - 
Λογοθεραπευτή 

 Υγεία της εγκύου και του εμβρύου από τον Χρήστο Αρναούτογλου, Μαιευτήρα 
Γυναικολόγο, PhD, DFFP 

 Προσχολική εκπαίδευση από την Στίβη Σιωζοπούλου, Παιδαγωγό - Ψυχολόγο 

 Διαχείριση ελεύθερου χρόνου από την Ιωάννα Σεραφειμίδου, Family Travel and Leisure 
Storyteller 

 Παιδικά ατυχήματα- Πρόληψη και αντιμετώπιση από τον Νικόλαο Καρανταγλή, 
Παιδίατρο, MSc 

 Καθημερινή φροντίδα του βρέφους από την Ελισσάβετ Καλούδη, Παιδίατρο, MSc 
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας θα υπάρχουν παράλληλα εργαστήρια δημιουργικής 
απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους με θέμα την τέχνη, τον πολιτισμό και τη μουσική!!! 
 

 
 
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δριβάκου Δέσποινα, Συστημική/Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια PhD 
 
Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση: www.family-health.gr / 
https://www.facebook.com/Ep7ahttps://www.facebook.com/events/2328875894033491/ 

 
Για κρατήσεις θέσεων, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής: https://family-health.gr/φόρμα-εγγραφής/ 

 
 
 
 

Με την ευγενική υποστήριξη της Nestlé 
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