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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), ύστερα από την πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία που σημείωσε
η περσινή εκδήλωση «Διαβητικό Χωριό» στην Πλατεία Κοραή στον Πειραιά αλλά και
η προπέρσινη στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, διοργανώνει και φέτος, την
εκδήλωση που γίνεται πλέον θεσμός, αυτή τη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους
στη Θεσσαλονίκη.

Στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2013, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14η
Νοεμβρίου).Πριν την έναρξη του διαβητικού χωριού και συγκεκριμένα στις 15 Νοεμβρίου, θα
πραγματοποιηθούν σε αίθουσες του Ξενοδοχείου “Μακεδονία Παλλάς”, συζητήσεις σε στυλ
workshops, από επαγγελματίες υγείας και άτομα με διαβήτη.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), μέσα σε συνθήκες ομολογουμένως αντίξοες, τολμά και πάλι να δώσει
συνέχεια στην πρωτοποριακή 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 ευαισθητοποιηθεί 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 Αριστοτέλους, στην καθεμία
από τις οποίες θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό, διαδραστικό
περιεχόμενο αλλά και happenings.

Παρακάτω σας παραθέτουμε μια σύντομη παρουσίαση του επιστημονικού μέρους της
εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου σε αίθουσες του Ξενοδοχείου
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“Μακεδονία Παλλάς”

:

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. αποφάσισε να διαφοροποιήσει το επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης
«Διαβητικό Χωριό», υιοθετώντας πιο άμεσο τρόπο εκπαίδευσης των ατόμων με διαβήτη,
πραγματοποιώντας φέτος, για πρώτη φορά, αντί για ομιλίες, workshops.

Το Επιστημονικό πρόγραμμα του «Διαβητικού Χωριού» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
MAKEDONIA PALACE την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013, από τις 16:00 το απόγευμα, σε
δύο αίθουσες, μία για το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και μία για το Σακχαρώδη Διαβήτη
Τύπου 2, όπου θα αναπτύσσονται 4 γενικές θεματολογίες, κοινές και για τις δύο αίθουσες.
Στην κάθε αίθουσα θα υπάρχουν δώδεκα τραπέζια (12), σε καθένα από τα οποία θα
αναπτύσσεται ειδικότερο θέμα του γενικού τίτλου που αφορά στην συγκεκριμένη ώρα. Το
κάθε «στρογγυλό τραπέζι» θα φιλοξενεί 10 έως 15 άτομα με διαβήτη (εκπαιδευόμενοι) και
έναν Ειδικό Επιστήμονα, ανάλογα με την θεματολογία.
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Ο Ειδικός Επιστήμονας θα αναπτύσσει μια ολιγόλεπτη εισήγηση (μέγιστης διάρκειας 5
λεπτών) και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται συζήτηση με τους «εκπαιδευόμενους»,
ώστε να τεθούν οι προβληματισμοί τους, οι απορίες τους, οι ανησυχίες τους, η
καθημερινότητά τους, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης. Ολοκληρώνοντας τα 30
λεπτά, ο «Ειδικός Επιστήμονας» από κοινού με έναν «Εκπαιδευόμενο» θα αναγνώσουν τα
καταγεγραμμένα συμπεράσματα του τραπεζιού τους στα υπόλοιπα τραπέζια της αίθουσας
(το ίδιο θα γίνει από κάθε τραπέζι). Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των
συμπερασμάτων, προβλεπόμενης διάρκειας 25 λεπτών, θα ακολουθήσει διάστημα 20
λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα απαντηθούν ερωτήματα των «εκπαιδευόμενων»
από τραπέζια με διαφορετική θεματολογία.

Περισσότερες πληροφορίες στο site :
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