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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγµατοποίηση  Σεµιναρίου Αναπαραγωγικής Υγείας 

«Μάθε Σωστά, Ζήσε Καλά» στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

  

Το «Κέντρο Οικογενειακού Προγραµµατισµού» της A’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», µε την υποστήριξη του Aggelopoulos Fellowship 

στα πλαίσια του Clinton Global Initiative University, παρουσιάζει το ενηµερωτικό Σεµινάριο 

Αναπαραγωγικής Υγείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Μάθε Σωστά, Ζήσε Καλά». Η παρουσίαση θα 

λάβει χώρα στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο αµφιθέατρο «Μεταπτυχιακών» της Ιατρικής Σχολής, 

την Πέµπτη 29/5 στις 14.00. Το σεµινάριο απαντά σε καίρια ερωτήµατα για τη σωστή αντισύλληψη 

και την προστασία από σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές-

τριες, ανεξαρτήτως ηλικίας και σχολής, όπως επίσης και στο ευρύ κοινό.  

 

 

Λίγα Λόγια  

Το «Κέντρο Οικογενειακού Προγραµµατισµού» του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα» είναι πρωτοπόρο 

στην επικοινωνία της επιστήµης της Αναπαραγωγικής Υγείας. Τα τελευταία 7 χρόνια, εξειδικευµένοι 

επιστήµονες πραγµατοποιούν ενηµερώσεις σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεµόνων και αλλού µε σκοπό την ορθότερη και εγκυρότερη ενηµέρωση σε θέµατα 

Αναπαραγωγικής Υγείας και Οικογενειακού Προγραµµατισµού.  

 

Φέτος, για πρώτη χρονιά, µε την υποστήριξη του Aggelopoulos Fellowship σε συνεργασία µε το 

Ίδρυµα Clinton, διευρύνει τις δραστηριότητές του και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πολλές 

Πανεπιστηµιακές και Τεχνολογικές σχολές αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή, µεταξύ των οποίων και 

το Πανεπιστήµιο Κρήτης, αφουγκράζοντας τα σύγχρονα προβλήµατα και τις ανάγκες των φοιτητών 

τους.  

 

Το Ενηµερωτικό Σεµινάριο Αναπαραγωγικής Υγείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Μάθε Σωστά, Ζήσε 

Καλά» είναι µια παρουσίαση της ανατοµίας και φυσιολογίας του αναπαραγωγικού µας συστήµατος, µε 

πλούσιο οπτικό υλικό, προσφέροντας πρακτικές συµβουλές για την αντισύλληψη και την προστασία 

από σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα.  

 

Το Σεµινάριο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, µε ιδιαίτερη όµως έµφαση 

στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, οι οποίοι βρίσκονται στο ξεκίνηµα της αναπαραγωγικής τους ζωής.  

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κα Σαλιαγκοπούλου 

Χρυσάνθη στο τηλ. 6972714939 ή στο e-mail csali@bioacademy.gr 
    

 

 


