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       Αθήνα, 26-11-2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο ρόλος της διατροφής στην εποχή της COVID-19: 

Πρόληψη, αντιμετώπιση και ο παράγοντας της παχυσαρκίας». 
  
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την πραγματοποίηση 

του webinar με θέμα «Ο ρόλος της διατροφής στην εποχή της COVID-19: 
Πρόληψη, αντιμετώπιση και ο παράγοντας της παχυσαρκίας». Το 

webinar θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, μεταξύ 10:00 και 
13:00, και αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου 

Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ), σε συνεργασία με τις ομάδες Ειδικών 

Κλινικής Διατροφής (ΟΕΚΔ), Διαχείρισης Βάρους (ΟΕΔΒ) και Δημόσιας 

Υγείας (ΟΕΔΥ). 

Η διατροφή παίζει καίριο ρόλο στη διαχείριση των πολύπλοκων ζητημάτων 

υγείας, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παρούσας πανδημίας. 

Ταυτόχρονα, οι διαιτολόγοι, και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας, έχουν 

ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη επιστημονική πληροφόρηση.  

Αναγνωρίζοντας τις προαναφερθείσες ανάγκες, ο ΠΣΔΔ μαζί με τις Ομάδες 

Ειδικών, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο επερχόμενο webinar, με στόχο την 

ενημέρωση, κατάρτιση και καθοδήγηση των ειδικών υγείας σε θέματα, που 

περιγράφουν την σχέση μεταξύ διατροφής και COVID-19. 

Από τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη του COVID-19, μέχρι την 

‘πολυσυζητημένη’ σχέση του κορωνοϊού με την παχυσαρκία και τη μελέτη 
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περιπτώσεων ασθενών, που έχουν προσβληθεί από τη νόσο, το 

περιεχόμενο του webinar παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. 

Το webinar θα τιμήσουν με την ηλεκτρονική τους παρουσία εξαίρετα μέλη της 

επιστημονικής κοινότητας της Διατροφής. 

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν: Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι, Λοιπές ειδικότητες (Ιατροί, 

Νοσηλευτές, και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) και οι φοιτητές των 

προαναφερθέντων ιδιοτήτων. 

Θέτοντας ως προτεραιότητα την πρόσβαση στην επιστημονική ενημέρωση και 

την παροχή της βέλτιστης διατροφικής καθοδήγησης προς όσους το έχουν 

ανάγκη, ο Πανελλήνιος Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων, παρέχει 
ΔΩΡΕΑΝ την εγγραφή στο webinar, για όλα τα μέλη του, καθώς και για τους 

λοιπούς επαγγελματίες υγείας και φοιτητές. Υποχρεωτική είναι η 
ηλεκτρονική εγγραφή μέχρι την Πέμπτη, 17/12/2020. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

                         Η Πρόεδρος 
 
 
 
                                                
                   Θ. Σιαλβέρα 

 

     Ο Γενικός  Γραμματέας 
    
 
 
 

             Π. Βαραγιάννης 
	
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΣΔΔ 
www.hda.gr ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΣΔΔ στο email: grammateia@hda.gr.  
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* Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα. Αποτελεί 
µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς 
Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, µε αποτέλεσµα να είναι διεθνώς 
αναγνωρισµένος φορέας εκπροσώπησης τωνΔιαιτολόγων – Διατροφολόγων, µε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η προαγωγή της Δηµόσιας Υγείας µέσω της 
ενηµέρωσης των επιστηµόνων και του κοινού για τα νεότερα δεδοµένα στον τοµέα της διατροφής 
και της υγείας. Για το σκοπό αυτό εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά 
διαστήµατα επιστηµονικές δράσεις, µεταξύ των οποίων επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες, οµιλίες 
για το κοινό και οργανωµένες εκδηλώσεις µε στόχο την ενηµέρωση τόσο των επιστηµόνων υγείας 
όσο και του κοινού. 
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