
                               

 

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΔΥΟ FORUM 2018: 
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φροντίδα του παιδιού και του 

εφήβου! 
 
 
Ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης, γεμίζει το μυαλό της γυναίκας με ερωτήσεις. Τι 
πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα για αυτήν την ειδική περίοδο της ζωής της; Πώς θα 
προστατευθεί από την επιλόχεια κατάθλιψη και ποια είναι τα οφέλη του 
θηλασμού; Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα 
βρέφος και πώς αντιμετωπίζονται;  
 
Οι διατροφικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του παιδιού, τα μικρά και 
σοβαρότερα προβλήματα υγείας που μπορεί να εμφανίσει στα σχολικά του 
χρόνια (διαβήτης, άσθμα, προβλήματα στον σκελετό, παθήσεις στα μάτια) 
απασχολούν κάθε γονέα. Ποια εμβόλια πρέπει να κάνει και πότε; Πότε 
απαιτείται καρδιολογικός έλεγχος και πότε έλεγχος χοληστερίνης;  Τι πρέπει να 
κάνει ο γονιός αν το παιδί του έχει ΔΕΠΥ ή δυσλεξία ή αν υφίσταται bullying  
στο σχολείο;  
 
Ακόμη πιο δύσκολη φαντάζει για τους περισσότερους γονείς η περίοδος της 
εφηβείας: Την ώρα που ο έφηβος βιώνει σημαντικές σωματικές και πνευματικές 
αλλαγές και αναζητά τη σεξουαλικότητά του, μπορεί να αντιμετωπίσει 
προβλήματα όπως η ακμή που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την 
αυτοπεποίθησή του. 
 
Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν από διακεκριμένους ομιλητές, στο πλαίσιο 
του ΔΥΟ FORUM που πραγματοποιείται φέτος για τρίτη χρονιά, στις 17 & 18 
Μαρτίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με την υποστήριξη περισσότερων από 20 
επιστημονικών εταιρειών, το περιοδικό ΔΥΟ και τη ΖΙΤΑ Medical Management.  
 
Με το σύνθημα "Ανοίγουμε την υγεία στην κοινωνία", το ΔΥΟ FORUM είναι 
μία μοναδική ετήσια διοργάνωση που πλέον έγινε θεσμός. Διοργανώνεται για 
τρίτη χρονιά με στόχο την πρόληψη, δίνοντας την ευκαιρία στους 



                               

 

συμμετέχοντες να ακούσουν και να ρωτήσουν κορυφαίους επιστήμονες σχεδόν 
για κάθε θέμα που απασχολεί τον άνδρα και τη γυναίκα, σε σχέση με την υγεία, 
τη διατροφή και την ομορφιά τους, αλλά και για την φροντίδα του παιδιού και 
του εφήβου!  
 
Για δύο ολόκληρες ημέρες σε τρεις παράλληλες αίθουσες θα αναλύονται θέματα 
για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί.  
 
Στο ειδικά διαμορφωμένο τμήμα για το παιδί, οι μαμάδες θα μπορούν να 
συμβουλευτούν ΔΩΡΕΑΝ παιδιάτρους, παιδοαλλεργιολόγους, 
παιδοχειρουργούς, παιδοορθοπαιδικούς, παιδοενδοκρινολόγους, Ω.Ρ.Λ, 
παιδοψυχιάτρους κ.λπ. για κάθε θέμα υγείας που τους απασχολεί.  
Στον ίδιο χώρο, μαίες θα συμβουλεύουν τις νέες μητέρες για θέματα θηλασμού, 
περιγεννητικής, ψυχοπροφυλακτικής και ψυχοθεραπευτικής φροντίδας.  
 
Για πρώτη φορά φέτος, το ΔΥΟ FORUM βάζει σαν στόχο την πρόληψη και στη 
Θεσσαλονίκη και υποδέχεται το κοινό της πόλης στο Βελλίδειο Συνεδριακό 
Κέντρο, στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2018!  
 
Αν η υγεία, η διατροφή και η ομορφιά είναι στις βασικές σας προτεραιότητες, 
σας περιμένουμε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 17 & 18 Μαρτίου και  στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο στις 24 & 25 Νοεμβρίου!   
  

Για περισσότερες πληροφορίες για το forum επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.dyoforum.gr  

http://www.dyoforum.gr/

