« (Αυτοάνοσες) Ρευματικές Παθήσεις και θεραπείες»
Ο Σύλλογος ΕΛΕΑΝΑ σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Γερμανικού Κέντρου Φυσιοθεραπείας Κα.
Αγγελική Κουκιανάκη διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα « (Αυτοάνοσες) Ρευματικές Παθήσεις και
θεραπείες».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 6
και μισή), στην αίθουσα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση
Ρευματολόγων Ελλάδας (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.), Μεσογείων 387, Αγ. Παρασκευή.
Συναντούμε τις ρευματικές παθήσεις σε περισσότερες από 200 διαφορετικές παθήσεις του μυοσκελετικού
συστήματος, με ποικίλες αιτιολογίες από αυτοάνοσες, φλεγμονώδεις, μεταβολικές, μηχανικές ή ακόμα
εκφυλιστικές.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα δοθούν πληροφορίες από τους ομιλητές τόσο για εναλλακτικές
αποδεδειγμένες θεραπείες των αυτοάνοσων παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, όσο και για
συμβατικές θεραπείες. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι εξειδικευμένοι ιατροί, η φυσιοθεραπεύτρια
Αγγελική Κουκιανάκη και καταξιωμένη δημοσιογράφος υγείας θα δώσουν απαντήσεις μέσα από τις
στοχευμένες παρουσιάσεις τους σε προβληματισμούς των πασχόντων .Μετά από κάθε εισήγηση θα
υπάρχει χρόνος ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα του κοινού.
Στόχος της ημερίδας είναι η πληροφόρηση τόσο των νοσούντων όσο και των φροντιστών τους.
Ονόματα ομιλητών:
Λασανίανος Νικόλαος: Χειρ. ορθοπεδικός , Τραυματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Στοιχ.επικοινωνιάς:Τηλ.2102828175 ,κιν.6978845860 Μ.Μερκούρη 20 Ηράκλειο.
Ντελιδάκη Έυα: Δημοσιογράφος Συντονίστρια
Κουμπάνης Συμεών: Χειρούργος ορθοπεδικός. Μακροχρόνια συμμετοχή σε ανθρωπιστικό έργο.
Στοιχ. επικοινωνίας: Τηλ.2109718017,6974352262, Δερβενακίων 7, Δάφνη
Κανούσης Νικόλαος (KNS):Eξειδικευμένος σε μαγνητικά πεδία, όπως διαφόρων προϊόντων
υαλουρονικών.
Στοιχ. επικοινωνίας: Τηλ.2105142162 κιν.6932584404 Ναυπλίου 97 Αθήνα. Email.:kns.hellas@yahoo.gr
Μηνούδης Γεώργιος: Ορθομοριακός. Εξειδικευμένη προσέγγιση μέσω διατροφής το οποίο έχει επίδραση
στο ανοσοποιητικό.Στοιχ. επικοινωνίας: Τηλ.2108613466, Ελικώνος 69 Κυψέλη
Κουκιανάκη Αγγελική: Φυσικοθεραπεύτρια. Ειδική στις Μυοσκελετικές ανισορροπίες & η επίδραση τους
στις αρθρώσεις του σώματος.Υπεύθυνη του Γερμανικού κέντρου Φυσικοθεραπευτηρίου DE HOLLγια
Σκολίωση ,κύφωση & Νευρολογικών Παθήσεων.
Στοιχ. επικοινωνίας: Τηλ.2114012997 Δεκελείας 237 ,Φιλ/φεια.
Δασκαλάκη Μαρία: Καρδιολόγος,
Στοιχ. επικοινωνίας: Τηλ.2107242002,κιν. 6972810811 ,Διοχάρους 5 (όπισθεν Χίλτον) Αθήνα email:
midaskal@gmail.com
Αρσενίου Παρασκευάς: Μέλος της Ελληνικής Ομοιοπαθητικής ιατρικής, Ειδικός ΠαθολόγοςΟμοιοπαθητική,
Στοιχ. επικοινωνίας: 23112834, κιν. 694878560.

