
 
 
 

Δελτίο Τύπου 
Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης 

«Πνεύμονες Ζωής» 
Ημερίδα: Πνευμονική Ίνωση: Ενημερώσου, η πρόληψη σώζει ζωές! 

Ξενοδοχείο Athinais, 22 Σεπτεμβρίου 2018 
 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εκδήλωση για την Πνευμονική Ίνωση στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Πνευμονικής Ίνωσης (15-23 Σεπτεμβρίου), που οργάνωσε ο 
Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης στο Ξενοδοχείο Athinais στις 22 Σεπτεμβρίου 
2018. 
Σε ολόκληρο τον πλανήτη, Ενώσεις και Σύλλογοι ασθενών που πάσχουν από τη σπάνια αυτή 
πάθηση ένωσαν τις δυνάμεις τους, με σκοπό την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την 
Πνευμονική Ίνωση. 

Με αφορμή την εβδομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε  Ημερίδα Ενημέρωσης με 
θέμα «Πνευμονική Ίνωση: Ενημερώσου, η πρόληψη σώζει ζωές!», κατα την οποία 
παρουσιάστηκαν σημαντικές ομιλίες από εξαίρετους ομιλητές. Τις ομιλίες συντόνισε η κυρία 
Όλγα Οικονόμου, Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος ΓΝΑ «Γιώργος Γεννηματάς», την 
οποία ευχαριστούμε για την εθελοντική προσφορά της και βοήθεια στην πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ασθένεια από εξέχοντες 
ιατρούς που ειδικεύονται στην Πνευμονική Ίνωση και σχετικές με την ασθένεια παθήσεις.  Οι 
ομιλίες ανέδειξαν την πολυδιάστατη φύση της σπάνιας αυτής πάθησης και τα πολλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, αλλά και τη θετική στάση την οποία 
διατηρούν πολλοί από αυτούς, παλεύοντας χωρίς να χάνουν την ελπίδα και την αγάπη τους 
για τη ζωή! 

Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές της εκδήλωσης: 

κ. καθηγήτη Δημοσθένη Μπούρο, και τους ιατρούς κ. Αργύρη Τζουβελέκη, κ. Βασίλη Τζίλα, 
κ. Σταματούλα Τσικρικά, κ. Χριστίνα Κοίλια και κ. Βασιλική Αρβανίτη 

που με την εθελοντική παρουσία τους και τις ομιλίες τους πρόσφεραν μια πολύτιμη εμπειρία 
γνώσεων για αυτήν την σπάνια νόσο, την οποία πολύ λίγοι γνωρίζουν, ακόμα και 
συνάδελφοί τους. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το συγκινητικό βίντεο της καμπάνιας ενημέρωσης της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΙδιοπαθούςΠνευμονικής Ίνωσης και Σχετικών Διαταραχών (EU-
IPFF), το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από το ακροατήριο. 



Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και μας βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί η 
εκδήλωση αυτή και ιδιαίτερα ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας και τα στελέχη τους, 
που μας υποστήριξαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης: 

 

 

 


