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Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020                                        

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διαδικτυακή εσπερίδα ενημέρωσης με θέμα: 

«Οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση στην εποχή του COVID-19» 

 

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020  ώρα 17:00 - 21:00   

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εσπερίδα του συλλόγου  

«ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΖΩΗΣ» 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πνευμονικής Ίνωσης (EU-IPFF) και της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων 

(ΠΕΣΠΑ), υλοποίησε  εσπερίδα ενημέρωσης των ασθενών και του κοινού με θέμα: «Οι ασθενείς με 

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση στην εποχή του COVID-19», όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα διογκωμένα 

προβλήματα των ασθενών στην άκρως εκρηκτική και επικίνδυνη συνεύρεση της Πνευμονικής Ινωσης και 

του Covid-19.                      

Την  εκδήλωση χαιρέτισε, ο Υπουργός Υγείας, κύριος Βασίλειος Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στο προφίλ 

της ασθένειας και τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη των ασθενών, που πάσχουν 

από αυτή.   

Οι τηλεπαρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, να ενημερωθούν, από διακεκριμένους επιστήμονες, για τη νέα 

πραγματικότητα και τις διαφοροποιήσεις, που επέβαλε ο covid-19, στον τρόπο ιατρικής παρακολούθησης 

των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. 

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!  

http://www.ipfgreece.gr/
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Η διοργάνωση έγινε από την κυρία Ελένη Σταμούλη εκπρόσωπό μας στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με 

την κυρία Αικατερίνη Μαρκοπούλου Διευθύντρια του Ε.Σ.Υ. στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, 

τις οποίες ευχαριστούμε, για αυτή την εθελοντική τους προσφορά και την υποστήριξη του Δ.Σ. του 

συλλόγου. 

Τις ομιλίες συντόνισε η  κυρία Ελένη Σταμούλη και ευχαριστούμε τους ομιλητές της εκδήλωσης:  

Τον κύριο Δημοσθένη Μπούρο, MD, PhD, FERS, FAPSR, FCCP Καθηγητή Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. 

Την κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου, Πνευμονολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πνευμονολογική Κλινική, Ε.Ι. 

Διαμέσων Πνευμονοπαθειών και Σαρκοείδωσης. Γ.Ν. "Γ.Παπανικολάου". 

Τον κύριο Αργύριο Τζουβελέκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας, Διευθυντή Πνευμονολογικού 

Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών. 

Την κυρία Κωνσταντίνα Δίπλα, Εργοφυσιολόγο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Την κυρία Ειρήνη Κοΐδου, Διατροφολόγο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Τον κύριο Αλέξη Σαρρηγιαννίδη, Ψυχίατρο, Επιμελητή Β' ΕΣΥ Ψυχιατρικό Τμήμα, ΓΝΘ Ιπποκράτειο. 

Τον κύριο Χρήστο Νάτσικα, Market access manager από την Boehringer-Ingelheim Hellas. 

Τον κύριο Σωκράτη Κουλούρη, Αλλεργιολόγο, Ιατρικός Διευθυντής  από την  Roche Hellas.    

Όλοι, με την εθελοντική παρουσία και τις ομιλίες τους, απάντησαν στις ερωτήσεις και απορίες των 

συμμετεχόντων σε μια ζωντανή ηλεκτρονική συζήτηση, που κράτησε αμείωτη την προσοχή του 

ακροατήριου, για περισσότερο από τέσσερις ώρες. 

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας και τα στελέχη τους, που μας υποστήριξαν στην 

πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης: 

                           Χορηγοί εκδήλωσης                                       Χορηγός 

επικοινωνίας 

                                                               

                                                                            Υπό τις αιγίδες 

                                              

 

http://www.ipfgreece.gr/

