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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ, 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ, Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΝΟΣΟΣ» 

 

Πραγματοποιήθηκε χθες, 24 Μαΐου 2017, στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Φίλιππος – Ξενία» η 

7η Επιστημονική – ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό, με θέμα «Οστεοπόρωση, η σιωπηλή νόσος».  

Η προσέλευση ήταν πολύ ικανοποιητική και έκδηλο το ενδιαφέρον των ακροατών, το οποίο 

διατηρήθηκε αμείωτο παρά την κάπως μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο διάρκεια της εκδήλωσης.  

Ακούσθηκαν πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία για τη συχνή και «ύπουλη» αυτή 

νόσο, η οποία όμως προκαλεί βαριές επιπλοκές ιδίως στους ηλικιωμένους και μάλιστα στις γυναίκες. 

Τονίσθηκε η ανάγκη της πρόληψης με την τήρηση κανόνων υγιεινής διατροφής και άσκησης, της 

έγκαιρης διάγνωσης με περιοδικό έλεγχο πυκνότητας των οστών και της κατάλληλης και 

παρατεταμένης θεραπείας με τα διάφορα μέσα που είναι διαθέσιμα. Επισημάνθηκαν επίσης οι 

κίνδυνοι των κυριότερων επιπλοκών, δηλαδή των καταγμάτων και οι τρόποι για την αποφυγή τους.  

 Ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός ήταν ο συντονιστής της 

εκδήλωσης και παρέθεσε τα βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για την ασθένεια. 

 Ο κ. Νικόλαος Αργυριάδης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, έκανε μια κατατοπιστική γενική 

παρουσίαση της οστεοπόρωσης. 

 Η κα Άννα Παπαδάκη, Ρευματολόγος, παρουσίασε αναλυτικότερα τις μεθόδους με τις 

οποίες γίνεται η διάγνωση και τα προληπτικά μέτρα – υγιεινές συνήθειες. 

 Η κα Τασούλα Τσιλχοροζίδου, Ενδοκρινολόγος,  προχώρησε με κατανοητό τρόπο στα αίτια 

και τους μηχανισμούς της νόσου και στα διαθέσιμα φάρμακα. 

 Ο κ. Νικόλαος Μητρόπουλος ολοκλήρωσε τις παρουσιάσεις με τα είδη  των καταγμάτων, τις 

επιπλοκές τους, αλλά και οδηγίες για άσκηση και τρόπους αποφυγής ατυχημάτων στο σπίτι. 

Ακολούθησε συζήτηση με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, η οποία θα μπορούσε να συνεχισθεί για 

πολύ, αν δεν ήταν ήδη προχωρημένη η ώρα. 
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 Θα αναρτήσουμε μόλις είναι έτοιμο, το βίντεο της εκδήλωσης στο λογαριασμό του Συλλόγου 

μας στο You Tube, ώστε να μπορέσουν να το δουν και όσοι απουσίαζαν. 

Ευχαριστούμε τους παραπάνω ομιλητές και όλους όσους βοήθησαν στην προετοιμασία και 

διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους επισήμους και το κοινό που μας τίμησαν με 

την παρουσία τους.  

Έτσι ολοκληρώνεται η σειρά των 7 κύριων επιστημονικών – ενημερωτικών εκδηλώσεων για το 

κοινό που οργάνωσε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών. 

Πλαισιώθηκαν βεβαίως και από αρκετές άλλες με τον ίδιο σκοπό. Συνεργασθήκαμε, βοηθήσαμε, 

χορηγήσαμε την αιγίδα μας και δώσαμε το παρόν, σε όποια παρόμοια προσπάθεια μας ζητήθηκε. 

Σκοπός μας ήταν: 

 Η παρουσία μιας έγκυρης και τεκμηριωμένης φωνής, η οποία θα ενημερώνει υπεύθυνα το 

κοινό για σημαντικά θέματα υγείας, σε πείσμα των σειρήνων της παραπληροφόρησης.  

 Η επισήμανση της παρουσίας του Ιατρικού Συλλόγου στα δρώμενα και την κοινωνία των 

Σερρών, η γνωριμία των κατοίκων της πόλης με τον Σύλλογο και τα μέλη του. 

 Η απόδειξη ότι διαθέτουμε Ιατρούς με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επικοινωνιακές 

ικανότητες, οι οποίοι είναι πλήρως ικανοί να διεξάγουν κάθε μορφής επιστημονική 

ενημέρωση, και η απόδοση σ’ αυτούς της ευκαιρίας να το πράξουν. 

 Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η ανύψωση του ηθικού των 

Ιατρών αλλά και όλων των άλλων, μέσω της συμμετοχής σε οργανωμένες δραστηριότητες 

για κοινό όφελος.    

Η υποδοχή από τους συμπολίτες και τους συναδέλφους μας  υπήρξε πολύ θετική και 

ενθαρρυντική. Αυτό μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι σε κάποιο βαθμό, επιτύχαμε τους παραπάνω 

σκοπούς.  

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια του Ιατρικού Συλλόγου 

Σερρών, μέλη και συνεργάτες και κυρίως όσους μας τίμησαν με το ενδιαφέρον και την παρουσία τους.  

Ελπίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή να συνεχίσει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον 

Οκτώβριο.  

 
 

O Πρόεδρος 

 

 

Δρ Άγγελος Βάκαλος  

Ωτορινολαρυγγολόγος 

O Γεν. Γραμματέας 

 

 

Δρ Νικόλαος Αργυριάδης  

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 


