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ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Επιστημονικό Συμπόσιο για τα Εμβόλια»
Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Κορινθίας, εκτιμώντας την επιτυχία της Σχολής Επιμορφώσεως Γονέων της Ν.Α. Κορινθίας
που λειτούργησε από το 2004 έως και το 2010 στον νομό μας, καθώς και τα πολλαπλά και
επιτακτικά αιτήματα των δημοτών μας για συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζει και
επεκτείνει ιδρύοντας την ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ .
Στην έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Επιμορφώσεως Οικογένειας του Δήμου
Κορινθίων, την Τετάρτη 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, στις 6:00 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, στο Πανεπιστήμιο Κορίνθου (Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού), στο πρώτο Επιστημονικό Συμπόσιο-Εσπερίδα για τα ΕΜΒΟΛΙΑ το μάθημα θα πραγματοποιήσει η Ακαδημαϊκός, καθηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα. Ελένη Γιαμαρέλλου με θέμα :
«Μύθοι και αλήθειες για τα σύγχρονα εμβόλια: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενήλικες, οι νέοι και οι μαθητές».
Παράλληλα θα υπάρξει ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για τα εμβόλια στους μαθητές στον προθάλαμο του Δημοτικού Θεάτρου την ίδια ημέρα και ώρα, όπου η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής κ. Κανελλακοπούλου Κυριακή θα ενημερώσει διεξοδικά τους μαθητές
για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τα σύγχρονα εμβόλια.
Σας συνιστούμε λοιπόν να το ανακοινώσετε στους μαθητές σας, στην πρωινή
προσευχή, την Δευτέρα 12, την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και να
τους προτρέψετε να το παρακολουθήσουν, γιατί πραγματικά θα αποβεί σε όφελος
της υγείας τους, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που πολλά λέγονται, ακούγονται και
πολλές παρεξηγήσεις έχουν δημιουργηθεί πάνω σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα
των εμβολίων.
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