
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η Ηµερίδα «Οι Πρώτες 1000 Ηµέρες», από την Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ 
Λεµεσού

Με τεράστια επιτυχία διεξήχθη για 2η  συνεχόµενη χρονιά η Ηµερίδα «Οι Πρώτες 1000 Ηµέρες», που διοργάνωσε η 
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Λεµεσού, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στον Χαρουπόµυλο Λεµεσού, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και της Πρωτοβουλίας «Φιλικό προς το Βρέφος Νοσοκοµείο».

Η Ηµερίδα, κάλυψε τη χρονική περίοδο από την ηµέρα της σύλληψης µέχρι και το 2ο έτος ζωής του παιδιού και προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον Επαγγελµατιών Υγείας, Παιδιάτρων, Γυναικολόγων, Νοσηλευτών, Μαιών, καθώς επίσης νέων γονιών, 
µελλοντικών γονιών, εγκύων, γιαγιάδων, παππούδων και εκπαιδευτικών.

Στην Ηµερίδα εκφώνησαν χαιρετισµούς, εκ µέρους του Υπουργείου Υγείας η ∆ρ. Μαρία Αγαθοκλέους, ∆ιευθύντρια του 
Παιδιατρικού Τµήµατος Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού, εκ µέρους του Ιατρικού Συλλόγου Λεµεσού, ο Πρόεδρος ∆ρ. Μάριος 
Καραϊσκάκης, εκ  µέρους της Παιδιατρικής Εταιρίας Κύπρου, ο Γραµµατέας ∆ρ. Μιχάλης Αναστασιάδης, εκ µέρους της 
Επιστηµονικής Επιτροπής της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, η ∆ρ. Ντία Αργυροπούλου, εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, ο Πρόεδρος ∆ρ. Γιάννης Ιωάννου και η Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής της Ηµερίδας, ∆ρ. Μάρω 
Σολωµού. 

Η Ηµερίδα τελούσε υπό την υψηλή προστασία  της Πρώτης Κυρίας, Κας. Άντρης Αναστασιάδη, την οποία και τίµησε µε την 
παρουσία της κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών. Επίσης, τη διοργάνωση τίµησαν µε την παρουσία τους οι πολιτικοί 
αξιωµατούχοι κύριοι Ευθύµιος ∆ίπλαρος, Πανίκος Λεωνίδου, Γιώργος Παπαδόπουλος και κυρία Φανή Παπαβασιλείου, 
ενώ εκ µέρους του ∆ήµου Λεµεσού, ο  κύριος  Άριστος Αριστείδου. 

Οι διακεκριµένοι οµιλητές ανέπτυξαν µέσα από τις παρουσιάσεις τους, τη σηµασία των πρώτων 1000 ηµερών ζωής του 
παιδιού, µε την ακόλουθη θεµατολογία:

•  Μητρικός Θηλασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη 
•  Το Ταξίδι της Εγκυµοσύνης
•  Το Μικροβίωµα του Βρέφους και ο Ρόλος του στην Υγεία
•  Μητρικός Θηλασµός στα Πρόωρα Νεογνά: Πλεονεκτήµατα και Προκλήσεις
•  Πόσο Χάδι είναι Αρκετό;
•  Αντιλήψεις Υγειονοµικών για Μητρικό Θηλασµό
•  Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ: Going Baby Friendly - Πού βρισκόµαστε;
•  Εµπειρίες Γονέων
•  Θηλασµός και Τερηδόνα: Μύθοι και Αλήθειες
•  Ύπνος και Παιδί: Πόσο, Πού και Πότε;
•  Τα Θεµέλια της Σχολικής Επιτυχίας
•  Γαστροοισοφαγική Παλινδρόµηση: Σύµπτωµα ή Ασθένεια;
•  Φυσιολογικές Ορθοπεδικές Παραλλαγές τα ∆ύο Πρώτα Χρόνια
•  Εµβόλια: Πώς Απαντάµε στους Γονείς

Η διεθνής εµβέλειας σοπράνο Αλίκη Χρυσοχού, ερµήνευσε τραγούδια - νανουρίσµατα µε τη συνοδεία πιάνου, µαγεύοντας 
το κοινό, ενώ την ψυχαγωγία των µικρών παιδιών που παρευρέθηκαν, ανέλαβε σε ειδική αίθουσα ο γνωστός µάγος Λιοτατής, 
παρέα µε τον Mickey Mouse και πολλά µαγικά ταχυδακτυλουργικά κόλπα, πρωτότυπες δραστηριότητες, χορό και face painting.

Η Ηµερίδα «Οι Πρώτες 1000 Ηµέρες», αποτελεί άλλη µια ένδειξη ότι η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ εργάζεται πάντα µε σεβασµό 
προς την κοινωνία και αφοσίωση προς τη µητέρα και το παιδί, έχοντας ως απώτερο σκοπό την επιµόρφωσή τους. 
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